
Visa hänsyn mot dina grannar
Tänk på att du ska visa hänsyn mot dina grannar när 
det gäller ljudnivå och annat som kan vara störande.

Det är inte uppskattat av så många om du passar på 
att klippa gräset med en dånande gräsklippare en 
tidigmorgon, eller när du kolla på fi lm/lyssnar på 
musik och har högsta volym samtidigt som du har 
dörrar och fönster öppna.

Även om det är enormt gott med grillad mat, så gril-
la lite med eftertanke så att dina grannar inte behöver 
bli helt indränkta med matos och rök ifrån grillern. 
Ta upp detta så snart som möjligt med varandra så att 
det inte blossar upp dålig grannsämja mellan husen. 
Fråga om det är ok, hellre en gång för mycket än en 
gång för lite!
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Städdagar
Föreningen kommer att ha 2 gemensamma städ-
dagar per år. Dessa är planerade till sista helgen i 
mars och sista helgen i september. 
Under städdagen ska framförallt alla 
gemensahetsytor putsas och fejas. Mer 
information angående detta kommer 
senare!

Häckar och staket
Styrelsen har beslutat att häckarna i området får ha 
en maximal höjd mellan 140-150cm. När det gäller 
plantering av ny häck, så måste du stämma av med 
din granne vars tomt den nya häcken gränsar mot 
att det är ok. Om grannen inte går med på detta, så 
måste du sätta häcken 50-60cm in på din tomt från 
tomtgränsen räknat.

För de av er som vill 
sätta upp staket på er 
tomt, så gäller följande; 
Staketet måste vara av 
trä, stilen måste följa 
hur det ser ut i området 
(tips! liknande CarPorten) samt att färgsättningen 
också ska vara av stil som fi nns i området. Även här 
måste du stämma av med din granne om detta är ok, 
annars måste du sätta staketet 50-60cm in på din 
tomt från tomtgränsen räknat.
Är ni det minsta osäkra på vad som är ok eller ej, 
kontakta styrelsen!

En riktigt trevlig midsommar önskar vi i styrelsen!

Markiser
På årsmötet kom frågan om vilken typ av markiser 
som är ok att sätta upp på föreningens fastigheter. 
Årsmötet lyfte över frågan till den nya styrelsen. 
Vi har diskuterat frågan och har kommit fram till 
följande; 

De markiser som sätts upp i området skall gå i sam-
klang med de färgsättning som fi nns i området. Det 
är inte tillåtet att sätta upp markiser i gälla färger 
som tex knallorange eller annan väldigt intensiv 
färg.

Välkommen!
Till det första nyhetsbrevet från Brf Gulmåran i 
Hidledal. I detta kan du läsa om aktuella händelser i 
föreningen samt information som rör ditt boende.

Nyhetsbrevet kommer att komma ut med ojämna 
mellanrum, och är riktat till dig som är medlem i vår 
bostadsrättsförening.

Höstfest
I samband med städdagen den 29:e 
september kommer det vara en höstfest 
för alla medlemmar. Formerna för detta 
kalas är inte till hundra spikade ännu, 
mer information kommer senare. 

Men glöm inte att redan nu boka in kvällen den 29/9!

Logotypetävling
Brf Gulmåran har idag ingen igen logotype, vilket vi 
i styrelsen tycker är synd. Därför utlyser vi en täv-
ling där ni är välkomna att lämna in förslag på hur 
just du vill att vår logotype ska se ut.
Logotypen ska sedan användas på bla allt informa-
tionsmaterial som vi vill förmedla från föreningen.

Så gnugga era geniknölar ordentligt och börja skapa! 
Era bidrag kan ni lämna till Mats Göthberg, Gul-
mårevägen 10, senast den 31:a Augusti. Därefter 
kommer vinnaren att utses genom en omröstning 
bland medlemmarna.
Det vinnade bidraget presenteras på höstfesten!

Den lyckliga vinnaren belönas med 2st biobiljetter.


