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Höstterminen har dragit igång med full fart men
sommarvärmen verkar hålla sig kvar ett tag till.
Föreningens årliga kräftskiva har klarats av och det
var roligt att se att det var så många som ville vara
med.

Målning
Under 2017 ska våra fasader målas om. Det här är den
största utgiften hittills för föreningen och beräknas
kosta ca 4-5 miljoner kronor. För att säkerställa
kvalitén har styrelsen valt att anlitat HSB som
kommer att sköta upphandlingen av fasadmålningen.

Vi räknar med att få in anbuden under hösten och att
ha bestämt vilken firma som får jobbet innan året är
slut. Tanken är sedan att målningsarbetet ska starta
under våren 2017.

För att firmorna ska kunna lämna seriösa anbud så
räknar vi med att de kommer att komma till området
och se hur våra hus ser ut och hur de lämpligast
kommer åt våra fasader. Det kan innebära att okända
personer går runt och tittar på våra hus. Är ni osäkra
på vem det är så fråga dem gärna eller kontakta oss i
styrelsen.

Fundera redan nu på om ni har något som behöver
flyttas eller monteras ner för att underlätta
målningsarbetet under nästa år.

Om det finns behov av att förbättringsmåla någon del
av huset eller plank/förråd/staket redan nu så finns det
färg i vårt gemensamma förråd för det. Kontakta
någon i styrelsen så hjälper vi till att öppna förrådet.

Grannsamverkan

Det har skett en hel del inbrott/inbrottsförsök i
området den senaste tiden. Inbrotten har skett både
genom altandörrar och fönster på ovanvåningen så
var noga med att stänga fönster och slå på eventuella
larm. Tänk på att vara observant och hjälpas åt att se
över egna och grannarnas hus.

Är ni inte redan med i facebook-gruppen
Grannsamverkan hildedal så gå gärna med där.
Dessutom ska alla inbrottsförsök självklart
polisanmälas.

Utemiljö

Nu under hösten är det många som fixar i sina
trädgårdar. Tänk på att klippa häckar och buskar så
att vi gemensamt hjälps åt att hålla våra gång- och
cykelvägar rena och lättframkomliga.

Värmepannor

Våra värmepannor börjar bli gamla och vissa har
redan bytts ut. Vi ska försöka få till en service av
pannorna men har ni problem med t.ex. konstiga ljud
så får ni höra av er så får vi ta en titt på dem.
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