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Hej! Hoppas att din trädgårdssäsong har varit givande och att du känner inspiration att testa något nytt till 

nästa år. Tydligen fick vi ett bättre snigelår, antagligen för att det har varit lite torrare. Nu är dammen tömd på 

vatten för säsongen och trädgårdsavfallspåsarna är snart till ända. Njut av höstvädret, snart kommer regnet!  

 

PARHUSENS SOPOR 

Renova har beslutat att ändra till 14-dagarstömning för villasopor. Parhusen på Lupinvägen 4-14 kommer då 

endast få restsopor tömda var 14:e dag istället för varje vecka, från och med 29:e november. Det finns 

möjlighet att ändra sopkärlet till ett större. Kontakta styrelsen om du vill ändra storlek på kärl.  

Matsoporna tömmes fortfarande varje vecka. Och vårt gemensamma soprum likaså. 

FÖRENINGENS EKONOMI 

Styrelsen har snart budgetmöte igen och kommer bland annat att kolla hur avsättningar till underhållsfonden 

kommer att påverka flera år framåt. Vi har en underhållsplan där vi har planerat vad olika saker kostar och när 

inom de kommande femtio åren som det bör utföras. 

Vi är även intresserade av att se om våra månadsavgifter behöver ändras de kommande åren. HSB som sköter 

vår ekonomiska förvaltning hjälper oss att räkna. 

PARKERINGAR I HILDEDAL 

Har du sett skyltarna?  

Vi väntar på att kommunen ska sätta upp alla skyltar om den beslutade parkeringssituationen inom området 

Hildedal. Därefter kommer övervakning att påbörjas. Det är skillnad på kommunal mark (längs med gator och 

de tidigare omarkerade parkeringsfickorna) och bostadsrättsföreningarnas mark (markerade parkerings-

platser). Det är upp till varje förening att ha övervakning av egna parkeringar. Vår övervakningstjänst når du på 

telefonnumret som står på skylten vid din parkering (om någon annan har ställt sig på din plats). 

Hoppas att alla som behöver nu har parkeringsplats. Annars har vi just nu lediga platser för specialpriset 100 

riksdaler, billigare än en p-bot. 

Fortsätt gärna kommentera och ge förslag på detta ämne! Vi diskuterar detta vidare till nästa styrelsemöte. 
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OMMÅLNING PÅ GÅNG 

Alla gula partier på våra fastigheter såg bedrövliga ut. En del rötskadade plankor kommer att bytas ut.  

Än så länge är Kamomillvägens plank emellan tvåorna klara. Hoppas du uppskattar skillnaden! 

TRÄDGÅRDSAVFALL 

Det  hänger en påse uppe ett tag till. 

Om du vill låna ut din täppa nästa år kan det vara en bra idé att ta bort allt ogräs redan nu. Vissa skadedjur, 

såsom sniglar, övervintrar gärna under gamla växter. 

KONTAKTER 

Kontakta styrelsen på styrelsen@brfhildedal.se eller lapp i föreningsbrevlådan 

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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