Brf Hildedal

Informationsbrev november/december 2018
Hemsida: www.brfhildedal.se
Felanmälan: www.hsb.se, alternativt telefon 010-442 24 24
E-post: styrelsen@brfhildedal.se

__________________________________________________________________________
Föreningsstämma 18/10

På föreningsstämman röstades förslag till nya stadgar igenom. När bolagsverket har
godkänt dessa kommer vi i styrelsen att uppdatera dessa och lämna ut de nya stadgarna i
brevlådan. Stadgarna ska uppdateras i varje bopärm. Vidare beslutade stämman att höja
styrelsearvodet from jan 2019 från 45000kr till 65000kr detta för att kunna locka fler
medlemmar till styrelsen. Redan nästa år kommer styrelsen att behöva minst tre nya
ledamöter samt en valberedning.
Stämman beslutade även att ge styrelsen möjlighet till att arvodera medlem eller

styrelseledamot alternativt styrelsesuppleant för uppdrag som ligger utanför det vanliga
uppdraget med en timersättning om 200 kr per timme. För att detta timarvode ska kunna
utbetalas krävs att följande finns protokollfört vid ett styrelsemöte: - Max antal timmar som
ersättningen kan uppgå till - Vilket uppdrag eller prestation som avses för att ersättningen

ska utbetalas - Vem eller vilka som ska erhålla arvodet. Styrelsen kommer att annonsera ut
via informationsbrev/ mail när det finns uppdrag att nappa på. Styrelsen tankar med detta
är att så långt som möjligt tänka ekonomiskt och hållbart och genom att kunna anställa
medlemmar kunna pressa ner olika kostnader för att istället köpa in olika
förvaltningstjänster för den löpande förvaltningen.
Vattenavläsning

Det är dags igen för den obligatoriska vattenavläsningen. Läs av er

vattenmätare och rapportera mätarställningen till styrelsen@brfhildedal.se alternativt lägg
en lapp i brevlådan på Kamomillvägen 2. Avläsningen ska lämnas senast 4 januari.

Brf Hildedal
Ange er adress, mätarställning och datum för avläsning. Styrelsen sammanställer och
skickar till HSB.
Under 2018 har samtliga lägenheter blivit schablondebiterade för vattenförbrukningen.
Justering för eventuella över- och underdebiteringar kommer att göras på april avin där
mellanskillnaden återbetalas alternativt debiteras. Vilken schablondebitering ni har
framgår på avgiftsavin från HSB.
Ren miljö/ klippning av häckar/ vinbärsbuskar/ Höst/vinter.
Styrelsen har beslutat att anställa Ren miljö till att klippa alla häckar i föreningen.
Häckarna kommer att bli klippta enligt föreningens anvisningar (längst med kantstenen på
utsidan samt finputsade på höjden). Ren miljö kommer också att beskära och klippa ner
vinbärsbuskarna på innergården då de är i dåligt skick enligt deras trägårdsmästare.
Genom att klippa ner buskarna kommer det att stimulera växterna till bättre skörd och
frodigare blomning de kommande åren!
Glöggkväll 6 december kl 19:00

Varmt välkomna på årets glöggfika! Likt tidigare år är vi i föreningslokalen på Kamomillv 2.
Tanken med kvällen är att det ska vara en trivselkväll där vi träffas och fikar tillsammans.

Styrelsen kommer kortfattat att avrunda året som varit samt planlägga för 2019. För er som
var med på städdagen kommer även att få ert lovade presentkort.

Vänliga hälsningar styrelsen brf Hildedal!

