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• Vi vill påminna om vikten av att hålla våra trädgårdar och häckar välskötta.

Det är bra att regelbundet rensa ogräs i våra rabatter eftersom ogräs tar mycket

energi och näring från häckarna. För allas trevnad är det också viktigt att

odlingslotter sköts enligt föreningens anvisningar. 

• På förekommen anledning måste vi tyvärr återigen påminna om att det är

strängt förbjudet att parkera på trottoarerna. Vi har gästparkeringar till

användning, och kvällar och helger kan man även stå på de vanliga (4h)

parkeringarna eller på parkeringen vid Taklöksvägens förskola. Om boende

behöver nya parkeringstillstånd till gästparkeringarna så kontakta styrelsen

(Observera att bilar registrerade på någon av föreningens adresser inte får stå

på dessa gästparkeringar! Mer info finns i våra Ordningsregler på hemsidan).

Sker ingen bättring när det gäller parkering på trottoarerna kommer styrelsen

kontakta Trafikkontoret för tätare patrullering av området. Boende uppmanas

ringa Trafikkontoret/Göteborg Stad på tel. 031-150017, eller Controlla i

tillämpliga fall gällande boendeparkering, om fordon står felparkerade. 

• Tyvärr har det varit en del stölder i området, framförallt är det cyklar som

försvunnit. Boende uppmanas att säkra sina värdesaker för att undvika tråkiga

stölder. 

• Styrelsen vill tipsa om Facebook-gruppen "Grannsamverkan Hildedal" där

man snabbt kan nå andra boende i området om det behövs. Både tråkiga saker

som stölder och roliga saker som midsommarfirande har lagts upp på denna

sida.

• Om boende vill bättringsmåla t.ex. skyddet kring soptunnan så kommer

styrelsen dela ut färg söndagen den 7 september kl. 09.30-10.00 vid

förrådsbyggnaderna på södra gården (närmast . De färger som finns är den
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gula och den orangea som parhusen i föreningen är målade med. Glöm inte att

ta med ett kärl att hämta färgen i!

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Floristen
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