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Hej!  
Hösten är här! Den årliga kräftskivan har klarats 
av och även om uppslutningen inte var jättestor så 
kändes det som att de som var där hade väldigt 
trevligt! 

Målning 
Vädret har inte direkt varit med oss de senaste 
veckorna vilket har resulterat i förseningar. 
Tanken var länge att försöka göra klart och 
avsluta under hösten. Dock är det en ganska 
dyster väderleksprognos framöver och efter 
många diskussioner fram och tillbaka har vi 
tillsammans med Göteborgs Måleri tagit beslutet 
att avsluta arbetet när Gulmårevägen 18-20-22 är 
färdiga och lämna de tre sista husen på 
Gulmårevägen (12-14-16) till våren.  

Slutbesiktning för de hus som är klara kommer 
ske i november. Besiktningsmannen var här och 
gjorde en förbesiktning tidigare i höstas. Han var 
väldigt nöjd med arbetet och tyckte att det såg 
jättefint ut. 

Det har kommit synpunkter på att vissa sprickor/
glipor i panelen ser stora ut och borde ha 
åtgärdats av snickarna. Besiktningsmannen tyckte 
inte att detta var något problem, men ser ni något 
speciellt ni vill att han tittar extra på så ta en bild 
och beskriv exakt placering så tar vi det på 
slutbesiktningen. 

Vi tar gärna emot synpunkter som ni vill ta upp på 
slutbesiktningen. Skicka bild och beskrivning av 
fel och placering till styrelsemailen så att vi kan 
sammanställa och ta med i besiktningen. 

Dörrar 
Dörrarna har inte målats. Anledningen är att de är 
sprutmålade och det går aldrig att få samma yta 
när man målar med pensel utifrån. Många dörrar 
ser inte så vackra ut och det syns så klart extra 
tydligt nu när husen är så fina. Dörrleverantörens 
skötselråd är att vaxa dörrarna regelbundet för att 
de ska hålla bättre. Till våren kommer vi att köpa 
in vax så att alla kan gå över sina dörrar för att få 
dem finare och för att de ska hålla längre. 

Värmepannor 
Hermenius gjorde en genomgång av alla pannor 
i vintras, men tyvärr har åtgärderna dragit ut på 
tiden. Vi ser över möjligheten att byta leverantör 
och återkommer så fort vi vet mer. Tills vidare är 
det Hermenius som gäller som vanligt. 

Grannsamverkan 
Vi går mot mörkare tider, men vi hoppas slippa 
samma inbrottsvåg som vi hade förra hösen i 
området. Sätt gärna upp lampor med 
rörelsedetektor i era trädgårdar. Tänk också på 
att sätta på timer på lampor och säga till 
grannarna om ni är bortresta. Glöm inte bort att 
även gå med i Facebook-gruppen 
Grannsamverkan Hildedal där boende i hela 
området delar med sig av information som bidrar 
till att stärka grannsamverkan och minska brott i 
området. 

Facebook 
Vår förening har också en Facebook-grupp som 
heter BRF Gulmåran i Hildedal. Tanken med 
gruppen är att alla medlemmar ska kunna 
diskutera, be om hjälp, ställa frågor och utbyta 
tankar om ämnen som rör oss alla. Vi vet att 
många av våra medlemmar inte har Facebook 
och tanken är därför inte att gruppen ska vara en 
anslagstavla för information från styrelsen. Ni 
får gärna kontakta oss i styrelsen, men vi skulle 
uppskatta om ni gör det genom styrelsemailen 
eller genom att kontakta någon av oss direkt, inte 
genom Facebook-gruppen.  

Välkomna till Facebook-gruppen! 
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