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INFORMATIONSBREV 

NY STYRELSE 

Den 11 april hölls föreningens årliga stämma då fyra nya styrelsemedlemmar valdes in. 
Styrelsen ser nu ut som följer: 

Helena Dayment – Ordförande 
Magnus Barck – Vice Ordförande 
Renée Serenban – Ledamot 
Christian Dubberöd – Kassör 
Sandra Andersson – Suppleant 
Erik Lundin – Suppleant 
 
Vi i den nya styrelsen tackar för förtroendet och vill även passa på att tacka de avgående 
styrelsemedlemmarna för ett gott arbete.   

Några av styrelsens uppgifter detta år är att förhandla fram nytt förvaltningsavtal samt lägga 
om delar av föreningens lån.  

VÅRSTÄDNING UTFÖRD 

Lördagen den 16 april gick den första vårstädningen, arrangerad av Trädgårdsgruppen, av 
stapeln. Styrelsen vill tacka alla som deltog för det goda arbetet vilket gett ett mycket fint 
resultat. Ett extra tack vill vi rikta till trädgårdsgruppen som förutom att leda arbetet under 
dagen även införskaffat redskap/material och fixat allt inför den avslutande grillningen.  

SOPRUMMEN 

Vi vill påminna om att det endast är tillåtet att slänga hushållssopor samt biologiskt avfall i 
soprummen. Lathund för biologiskt avfall finns på hemsidan under Dokument 
(www.brffloristen.se/dok.html). Återvinningplats finns i norra änden av Wieselgrensgatan och 
återvinningscentral finns närmast i Tagene. På hemsidan under Service/Återvinning finns 
länkar med mer information kring återvinningsplatser. 

Vidare är det inte tillåtet att haka ur den automatiska dörrstängaren som finns på 
soprumsdörrarna. I nederkant av dörrarna finns en dörrstoppare som kan användas vid 
behov.  



INBROTT I OMRÅDET HILDEDAL 

Tyvärr måste vi meddela att det under senare tid förekommit tre inbrottsförsök och ett inbrott 
(som vi känner till) hos några av de övriga föreningarna i Hildedalsområdet. Det är främst 
under dagtid som dessa inbrottsförsök/inbrott skett. Vi uppmanar därför alla att vara 
uppmärksamma. Ser ni något misstänkt så kontakta polisen på telefonnummer 114 14 (vid 
akut larm 112).  

UTBYGGNADER 

Nu är våren här vilket brukar innebära en hel del utbyggnader såsom uppförande av altaner, 
vindskydd, markiser, etc. Därför vill vi nu påminna om att styrelsen ska godkänna 
utbyggnader innan de utförs, samt att utbyggnaderna ska följa riktlinjerna. Dokumenten 
Ansökan för utbyggnad och Riktlinjer för utbyggnad finns på hemsidan under Dokument 
(www.brffloristen.se/dok.html).  

SKÖTSEL AV HÄCKAR 

På hemsidan under Dokument  finns nu skötselanvisningar för våra Avenbok- och 
Ligusterhäckar.  

BILRELATERAT 

Den tidsbegränsade parkering (4h) som gäller för de särskilt utmärkta p-platserna gäller 
mellan 08.00-22.00 på vardagar.  

Styrelsen arbetar för närvarande med gästparkeringsfrågan.  

Vi vill påminna om att den rekommenderade hastigheten inom vårt område är 10 km/h. Som 
alla förstås vet är det väldigt mycket barn i området vilket gör att vi måste vara extra 
försiktiga när vi kör bil.  

Tvättning av bilar är av miljöskäl inte tillåtet inom vårt område. 

VÄRMEPANNORNA 

Nu när det börjar bli varmare ute så kan vi tipsa om att det går att stänga av cirkulations-
pumpen på värmepannan och bara ha varmvattenproduktionen aktiv. Hur man gör detta står 
i manualen på sidan 5 under punkt ”H Driftläge”. Manualen kan hittas på Nibes hemsida: 
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-310P/ (Välj 
”Ladda hem dokument” och sedan ”Monterings- och skötselanvisning”) 

 

 

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig Valborg! 
/Hälsningar Styrelsen 

 

PS. Om du inte får detta brevet per e-post har du förmodligen inte skickat in din e-postadress 
till styrelsen@brffloristen.se. DS. 


