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Hej! Din nya styrelse hälsar att vi nu är konstituerade, det tog bara lite tid att samla oss. Tack för uppslutningen
på årsmötet. Vi ser fram emot nästa träff!

DIN NYA STYRELSE




Ordförande: Per Johansson
Ledamöter: Dennis Jonasson, Per-Arne Kilander, Örjan Lampa
Suppleanter: Mia Ilkko, Marcus Jonsson

Vi arbetar med samma modell som tidigare: Vi har delat upp olika uppgifter oss emellan, men vill att ni
kontaktar styrelsen som helhet i alla ärenden. Dvs skicka e-postmeddelande till styrelsen@brfhildedal.se (läses
av alla i styrelsen, ofta samma dag) eller lämna skriftlig lapp i brevlådan utanför lokalen (kontrolleras inte varje
dag). Självklart går det även att prata med oss! Styrelsen korresponderar via e-post, ofta och mycket, och
träffas när beslut behöver tas.

GEMENSAMMA TRÄDGÅRDSDAGAR
Intresserad att dela med dig av dina plantor eller få hjälp med något tungt? Söndagar i allmänhet är många ute
samtidigt, ett ypperligt tillfälle att hjälpas åt. Och en söndag i synnerhet:
Välkomna söndagen den 13:e juni till vår lekplats. Föreningen grillar korv och svarar på frågor. Som en
mindre gårdsfest mitt på dagen, klockan två. Om du har plantor du vill dela med dig av kan du antingen ta med
dem då eller ställa in i gårdsförrådet med vänlig lapp. Håll utkik efter smultronplantorna 

STÄDDAGEN
Denna vår fanns det inte så mycket att städa eller fixa. Det mesta tar vår förvaltare hand om. Några få punkter
finns dock att ta hand om. Där tar vi gärna frivilliga till hjälp. Kontakta styrelsen eller dyk upp vid preliminärdatumen nedan:
o
o
o
o
o
o

5:e juni kl tolv: Olja bänkar på gården
5:e juni kl tolv: Torka av dörrar till lokal, soprum, återvinningsrum, gårdsförråd
13:e juni kl tolv: Extrastädning i lokalen, inkl fönsterputs
13:e juni kl två: Grilla korv (grillar behövs, föreningen står för kol etc vid kvitto)
Alltid: Plocka de bruna slemmiga sniglarna som kommer fram vid regn och vattning
Egen planerad tid: Olja trall runt eget boende (mtrl finns i gårdsförrådet)

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningen har bundit om ett stort lån. Styrelsen valde att dela upp lånet i två lika stora delar och binda dessa
på tre resp. fyra år. På det treåriga lånet blev räntan 2,91 % och på det fyraåriga lånet blev räntan 3,48 %.
Tidigare hade hela det lån som bands om en ränta på 4,9%. Nästa lån som löper ut och ska tecknas om är på 8,2
miljoner och ränteändringsdag för detta är 2011-01-11.
Styrelsen kommer att arbeta med en översyn av budgeten och den inverkan de nya villkoren ger både på kort
och längre sikt. När detta är klart kommer vi att meddela detta.

PARKERINGAR I HILDEDAL
Trafikkontoret väntas nu ta beslut om att införa fler parkeringsregler inom hela bostadsområdet Hildedal.
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Som det är idag är det många boende som parkerar på tänkta besöksparkeringar och många
besökande/boende som parkerar på gatorna. Det senare är en säkerhetsfråga då uppsikten blir sämre för
förbipasserande, med tanke på antalet barn i området och att många inte kan köra 10km/h.
Vi har tolkat förslaget att besökparkeringar blir tidsbegränsade (4 timmar) dagtid vardagar och att hela
gatunätet får parkeringsförbud, med tillåtelse att stanna (10 minuter) för t.ex. tillfällig lastning. Inga avgifter på
kommunal mark, endast böter.
Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till oss eller direkt med Gatubolaget (förslagsläggare) eller
Trafikkontoret (beslutsfattare). Behöver du parkeringsplats så har vi just nu lediga platser för specialpriset 100
spänn.

OMMÅLNING PÅ GÅNG
Alla gula partier på våra fastigheter ser bedrövliga ut. Gårds- och sopförråd, plank etc. Vi har begärt in offerter
för att få detta åtgärdat i år. Hur detta kommer att gå till får vi återkomma om, snart.

KONTAKTER
Kontakta styrelsen på styrelsen@brfhildedal.se
Felanmälan på webkontakt.felanmalan@gbg.hsb.se eller 031-85 91 25
Hyra av parkering: anna.sjostrand@hotmail.com eller 031-780 47 26
Hyra av lokalen: Birgitta Reinert, 031-51 18 57
Läs mer på: www.brfhildedal.se
PSt! Detta brev går även att få elektroniskt, e-posta styrelsen och meddela.
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