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Hej! Vårt styrelse år är snart till ända, men först så ska vintern ge sig. Vi har fått flera bra frågor och synpunkter
ifrån er om olika saker. Bland annat har vi svarat på växthusfunderingar, läckande rör, tröga fönster, elfel.
Antar att du är i full gång med att planera säsongens grönska. Varför inte testa plantera något nytt, har du bra
tips? Vi ser fram emot årsmötet och en skön vår.

JULGRANEN
Vi har ingenstans att göra av granarna. Vänligen ta hand om er egen gran, ingen tar den åt dig.

VATTENRÄKNINGEN
Vår rutin med kvartalsvis avläsning och inrapportering har börjat gälla, det bör synas på nästa utskick av
avgiftsavier. Nästa avläsning bör du göra efter den sista mars, dvs skicka in i början av april. Se blanketten.

TV-KANALERNA
Hoppas att du har fått all information som du behöver inför kanalbytet den första april i CanalDigitals utskick.
Hör gärna av er om det blir konstigt.
Observera att det är vanliga analoga kanaler i antennuttaget som ingår i vårat gemensamma avtal. Vill man ha
digitala kanaler eller andra kanaler än de i utbudet så får man kontakta CanalDigital för köp utav detta. Har
man en digitalbox idag, så fanns det intruktioner i CanalDigitals utskick om hur du ska göra.

GEMENSAMMA TRÄDGÅRDSDAGAR
Intresserad att dela med dig av dina plantor eller få hjälp med något tungt? Vi planerar in några söndagar.

FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman kommer i år att hållas onsdagen den 28 april kl. 19:00 i föreningslokalen. Då kommer du
bland annat få rösta fram nästa styrelse. Är du intresserad av att aktivare kunna påverka ditt boende så prata
med styrelsen eller vår valberedning. Valberedningen består i år av Örjan Lampa och Björn Amfors.

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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