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God Jul och Gott Nytt År!

Extra Informationsmöte
Missade du det förra informationsmötet om omstruk-
turering av föreningens lån, eller har du kommit på 
nya frågor som du vill få svar på? Då har du en ny 
chans att få information om detta och förhoppnings-
vis även få dina frågor besvarade.

När: 16:e januari
Klockan: 18:30
Var: Hildedals Förskola

Även denna gång kommer vi bjuda in personal ifrån 
Nordea och Mäklarhuset till mötet som kan hjälpa till 
att svara på frågor.

Kallelse till Extra föreningsstämma
Alla medlemmar i Brf Gulmåran i Hildedal är 
välkomna till en extra föreningsstämma angående 
omstrukturering av föreningens lån.

När: 21:a februari
Klockan 18:30
Var: Hildedals Förskola

För att omstrukturera föreningens lån måste 3/4 •	
av de på mötet närvarande medlemarna säga ja 
till detta.
Varje hus har en röst på mötet•	
Kan du inte närvara på mötet går det bra att rösta •	
via ombud. Fråga styrelsen för mer information!
Beslutet på detta möte är tvingande för alla •	
medlemmar att följa!

Det är mycket viktigt att just du kommer och gör din 
röst hörd! 

Snöröjning
Tänk på att varje medlem ansvarar för att sanda 
och skotta gångbana/gångväg eller trottoar inom 10 
meter från sin tomtgräns. Finns det ingen gångbana/
gångväg ansvarar du för 1,2 meter av gatan utanför 
tomtgränsen. Om någon trillar och slår sig här, är det 
alltså du som bär ansvaret.

Om	Trafikkontoret	har	plogat	en	gata	och	lagt	snö	
där fotgängare ska ta sig fram, så tar de över ansva-
ret tills det går att komma fram igen.

Visste du att i Göteborg är det förbjudet att salta på 
gångvägar?	Men	man	kan	få	blanda	ut	sanden/flisen	
med	salt	motsvarande	max	2	procent	av	sandens/flis-
ens volym. Då fryser den inte ihop.

För mer information se www.skottaloss.nu

Nivåskillnad mellan tomt och väg/trottoar
Som en del av er har märkt så är det för vissa hus 
en ganska stor nivåskillnad mellan tomten och väg/
trottoar. Detta har resulterat i att en del hus har en 
rejäl lutning på stensättningen som utgör anslutning 
mellan tomten och gatan.
JM och NCC har lovat att de ska lösa detta på 
bästa sätt för alla inblandade. Tyvärr har dom ännu 
inte återkommit med vad de ska göra eller när. Vi 
återkommer med mer information om detta så snart 
som möjligt.

Levande ljus...
är mysigt och trevligt när vintermörkret sänker sig 
över Hildedal.
Kom ihåg att släcka alla levande ljus som ni inte har 
under uppsikt. En husbrand kan uppstå överraskande 
snabbt och lätt.

Släck alla levande ljus om ni lämnar rummet!

Trivselregler
Bifogat till detta nummer av Gulmåre News hittar 
ni en kopia av de trivsel regler för området som vi 
gemensamt har arbetat fram under året.

Till sist...
Vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!


