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INFORMATIONSBREV 

ÅRSSTÄMMA 9 APRIL 

Föreningens årsstämma kommer att hållas tisdagen den 9 april klockan 18.30 i BRF Hildedals 

föreningslokal på Kamomillvägen 2. Separat kallelse kommer i brevlådan (årsredovisningen kan 

komma några dagar efter kallelsen p.g.a. leveranstiden för tryckeriet). 

VÅRSTÄDNING 27/4 

Vi planerar att hålla en vårstädning med traditionell grillning efteråt. Som vanligt hoppas vi att så 

många som möjligt kan deltaga. Mer information kommer i brevlådan. 

KLIPPNING AV AVENBOKSHÄCKAR  

Styrelsen har beslutat att alla föreningens Avenbokshäckar skall beskäras under juni månad. Detta 

läggs ut på entreprenad och höjden som häckarna kommer klippas ner till är 150 cm. Förutom höjden 

på häckarna kommer den sida som vetter mot innegården (grusgångarna) klippas till. Anledningen till 

detta beslut är att över de senaste åren har häckarnas höjd varierat väldigt mycket och på detta sätt 

får vi en enhetlig höjd vilket ger ett trevligare utseende. I samband med klippningen i juni kommer 

häckarna gödslas. Vi vill även uppmana boende att i fortsättningen se till att avenbokshäckarna hålls i 

en höjd av 150 cm och att jämna till sidorna.  

INKÖP TILL VÅRA GEMENSAMMA GÅRDAR 

Vi vill passa på att uppmana boende att kontakta styrelsen om ni har förslag på 

förbättringar/förändringar som ni vill göra på våra gemensamma gårdar. Som exempel kan nämnas att 

de två bänkarna som står på södra gården (mot förråden) är inköpta efter förslag från boende. Hör 

gärna av er om ni har idéer för hur vi kan göra gårdarna ännu trevligare!  

ODLINGSLOTTER 

Styrelsen vill påminna boende (på övre plan i flerbostadshusen) som ansvarar för odlingslotter att 

skötselanvisningar för dessa finns i dokumentet Ordningsregler som återfinns på föreningens 

hemsida: www.brffloristen.se 

PARABOLFÖRBUD UPPHÄVT 

Med bakgrund av rätten till information har styrelsen beslutat att häva det förbud som föreningen 

tidigare haft. Varje montering av parabol måste godkännas av styrelsen (ansökningsblanketten för 

utbyggnad gäller) och de regler som styrelsen fastställt måste följas. Montering får enbart ske på 

godkänd plats för respektive lägenhetstyp och absolut ingen åverkan får göras på föreningens 

egendom. Fullständiga regler finns i dokumentet ”Regler för utbyggnad” på föreningens hemsida 

(www.brffloristen.se). 
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