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INFORMATIONSBREV 

 

PARKERING  

Vid ett kommunmöte 18/6 konstaterades att det enligt detaljplanen för området Hildedal skall 

vara parkeringsförbud på gatorna. Detta kommer således införas under hösten. Det kommer 

i samband med detta bli tidsbegränsningar på områdets besöksparkeringar. Vi vill också 

poängtera att det är strikt förbjudet att parkera bilen på trottoaren och därmed hindra 

framkomlighet för passerande.  

Kolla om du har kontrakt för din hyrda p-plats, vi i styrelsen gissar att intresset kommer att 

stiga för de platser som ännu är outhyrda. I dagsläget finns endast fyra platser kvar att hyra. 

FÖRENINGENS TRIVSELREGLER  

Som medlem förväntas du följa föreningens trivselregler. Då de har uppdaterats uppmanar vi 

alla boende att gå in på vår hemsida (www.brffloristen.se) under rubriken Dokument och 

läser igenom dem. Notera särskilt skötsel/ansvar för odlingslott, samt medlems ansvar vid 

bostadsförsäljning. 

Har du inte tillgång till Internet, kontakta styrelsen så får vi hjälpa till.  

BIOLOGISKT AVFALL 

Det finns behållare för de små avfallspåsarna att beställa från Kretsloppskontoret om man är 

intresserad (031-3682700). 

Vi vill också påminna er om att det är absolut förbjudet att slänga kartonger, möbler och 

dylikt i soprummen då Renova inte har något ansvar för att forsla bort detta. Skyltar om vad 

som får slängas i soprummen kommer att sättas upp i varje soprum inom kort.  

TRÄDGÅRDSGRUPP 

En trädgårdsgrupp har startats. Gruppen ansvarar för en årlig gemensam städdag och 

beroende på intresse och avtal framöver kanske även viss skötsel. Sju hushåll är 

representerade och Stefan Petersson på Växthusvägen 46 är sammankallande. 

 

 

 

http://www.brffloristen.se/


GRANNSAMVERKAN 

Styrelsen har kontaktats av övriga bostadsrättsföreningar på Hildedal då det finns intresse 

för att dra igång Grannsamverkan. En förening av vår storlek behöver fyra kontaktombud, 

som framöver kommer att få någon form av utbildning beroende på vilka behov som finns. 

Har du fler frågor och/eller är du intresserad av att vara kontaktombud, ta gärna kontakt med 

oss i styrelsen. 

 

VEM KAN DU VÄNDA DIG TILL FÖR FRÅGOR GÄLLANDE EFTERBESIKTNINGEN 

Efterbesiktningen är gjord, dock kvarstår punkter i ett fåtal lägenheter. En ny efterbesiktning 

kommer utföras inom kort då vi hoppas att alla punkter ska vara åtgärdade. För alla frågor 

kring efterbesiktning vänligen kontakta Lennart Arstedt på Riksbyggen, 

lennart.arstedt@riksbyggen.se, som kommer att förmedla vidare alla ärenden till Skanska 

bygg. Lennart poängterade att det är viktigt att vi anger att det gäller en punkt som funnits 

med i protokoll från besiktningen men ändå inte blivit bra, i annat fall ignoreras ärendet. 

 

/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.  
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