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Odlingslotterna ska skötas 
För att området i sin helhet ska se snyggt ut, både för boende och besökande ska odlingslotter 

och trädgårdar ge ett välvårdat intryck. Mer detaljerade regler för detta kommer att tas fram 

av styrelsen. Tyvärr har det under föregående år konstaterats att några av odlingslotterna inte 

har skötts vilket påverkat helhetsintrycket. I år kommer styrelsen därför att hålla extra koll på 

odlingslotterna och vid behov kontakta de lägenhetsinnehavare som inte sköter sina lotter. Vi 

hoppas att dåligt skötta odlingslotter inte ska behöva leda till att styrelsen måste vidta 

ytterligare formella åtgärder, utan förutsätter att alla odlingslotter blir prydligt skötta i år. 

 

Vi återkommer också med olika trädgårdstips och kommer liksom förra året att ha i vart fall 

en gemensam trädgårdsdag.  

Föreningsstämma 
Föreningsstämman blir den 17 april kl. 19.00 i föreningslokalen. Då ska bland annat ny 

styrelse väljas. Den som är intresserad av att delta i styrelsen kan anmäla det till valbered-

ningen (Johan Vilhelmsson, Kamomillvägen 22, och Daniel Forsell, Kamomillvägen 10).  

Vägarbeten inom området 
Som ni har märkt har vägarbetena inom vår del av Hildedals-området stannat av. Det som 

återstår är att lägga asfalt på vägarna. Det arbetet är väderberoende och kommer inte att göras 

förrän i vår när det är varmt och torrt. Resten av vägarbetena kommer att göras klart till 

hösten. Då kommer också skador på parken att rättas till.  

Autogiro 
Som vi informerat om är det möjligt att få avin om avgiften med e-faktura. Det är också möj-

ligt att betala via autogiro för den som så önskar. En blankett hittar du på Riksbyggens 

webbplats www.riksbyggen.se under blanketter.  

Frågor om trafik och stadsmiljö 
Göteborgs stad har en kundtjänst för frågor om trafik och stadsmiljö. De nås på telefon 031-

15 00 17, vardagar kl. 6–21 och på helger kl. 10–17, samt på e-post 150017@goteborg.se. De 

svarar både på frågor och vidarebefordrar felanmälningar till den som ansvarar. Det kan gälla 

exempelvis parkering, gator, gatlyktor, hål i cykelbanan och buskar som skymmer sikten.  

Farligt avfall 
Det finns nu en ”Farligt-avfall-samlare” på Coop Bäckebol där det är möjligt att lämna små 

elektronikprodukter som exempelvis mobiltelefoner, rakapparater, eltandborstar och leksaker.  

Information via mejl 
21 av våra 34 hushåll får information från styrelsen via mejl. Vill du också ha information via 

e-post i fortsättningen, anmäl det till Anna på anna.sjostrand@hotmail.com. 
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