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Julen närmar sig och många har fått upp
adventsljusstakar och ljusslingor. Men innan året är
slut ska vi försöka hinna med både service av
värmepannor, beställning av målningsjobb och
glöggmingel!

Målning
HSB har skickat ut förfrågningsunderlag till fem
målerifirmor. Under slutet av november ska de som är
intresserade lämna in anbud och de flesta har varit i
området och tittat på våra hus. Har ni sett personer
som går runt och tittar på husen så är det
förhoppningsvis från firmorna. Ser ni någon framöver
som ni undrar vem det är så tveka inte att gå fram till
dem och fråga.

Värmepannor
Vi har beställt servis av våra värmepannor. Hermenius
kommer att utföra servicen och de kontaktar
respektive hushåll för att bestämma dag och tid som
passar. Föreningen står för kostnaden av servicen som
innebär en funktionskontroll och byte av filter.
Eventuella åtgärder utförs vid separat tillfälle.
Om ni inte är hemma på bokad tid så kommer
föreningen att debiteras en avgift på 250 kr, så försök
att samordna med grannar om ni får förhinder och inte
hinner boka om.
Hermenius kan även erbjuda en genomgång av
golvvärmesystemet för dem som är intresserade. Be i
så fall om det när de kontaktar er. Observera att
föreningen inte står för den kostnaden (ca 100 kr) och
att eventuella åtgärder får planeras in och utföras
separat.

Grannsamverkan
Det har rapporterats om en ny inbrottsvåg i Göteborg
och under hösten har det skett nattvandringar på
helgerna i området. För mer information, gå gärna
med i facebook-gruppen Grannsamverkan Hildedal.

Utemiljö
Vintern närmar sig och den första snön har redan
både kommit och försvunnit. Tänk på att hålla gång-
och cykelvägar runt huset fria från snö och is och att
sanda om det behövs. Det finns sand i en låda på
Tomatvägen, nära korsningen mot Gulmårevägen,
som går bra att använda.

Glöggmingel
Årets glöggmingel blir torsdagen den 15/12 hos
Skåléns på Taklöksvägen 23. Då kommer det även
finnas möjlighet att titta på anbuden från
målarfirmorna om intresse finns.
Anmälan till Elin Skålén, Taklöksvägen 23,
0703-493380.

Friköpning av hus
På årsmötet framkom att det fanns ett intresse av att
undersöka möjligheten av ett eventuellt friköpande
av våra bostadsrätter. Styrelsen har under hösten
fokuserat på fasadmålning och värmepannor så
denna fråga har pausats tillfälligt. Vi ska försöka ta
nya tag i frågan till våren, men om det är någon som
vill vara med och hjälpa till så får ni gärna kontakta
oss i styrelsen.

Styrelsen
I styrelsen sitter idag:
Elin Skålén – ordförande
Agnieszka Nielsen – kassör
Johannes Derneryd – sekreterare
Tony Jiveus – suppleant
Amanda Glimstedt - suppleant
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