Vinter
2016-2017
Julen står för dörren, och vi har vi ännu en vinter/vår att se fram emot i vår fina anläggning –Brf
Högfjället.
Med bästa läget i Sälen – direkttillgång till backar för alla, skidspår, vandringsleder, affärer,
restauranter och service på hög nivå, finns det mycket att glädjas åt.
Några aktiviteter och information under året
1. Återvinning av glas, s.k. Glasigloo, placeras ut bredvid container
2. Helt ny vattenanläggning har installerats. (i drift fr.o.m. nov -16)
3. Styrelsen har beslutat att föreningen inte längre tillhandahåller extrasängar.
4. Installation och upphandling av Wifi förberdes med sikte på 2017.
5. Skidförråd för års-hyra kommer installeras.
Kommande aktiviteter:
1. Ny flygplats 2018, Rörbäcksnäs, 9 km från Hundfjället, http://scandinavianmountains.se/
2. Genomgående stor renovering av hela vår anläggning. Projektet, som kommer att pågå
under två år presenterades på årsstämman i maj, och går under projektnamn ”2020”.
Arbetet med projektering är i full gång och vi har utsett projektledare Thomas Rosenkvist
från WSP. Mer information kommer att finnas under vår webbplats www.hogfjallet.se
3. Årsavgifterna kommer i år att höjas med 2,0 % och avin kommer med vanlig post.
4. Nytt för i år. Avsyning av utflyttningsstäd kommer att ske. Utebliven städning faktureras
andelsägaren.
Vissa påpekanden är alltid nödvändiga för att alla ska trivas och må så gott som möjligt hos oss
· Rökning är förbjuden överallt inomhus, överträdelse debiteras med 5.000 kronor
· Medlemmars uthyrning av sina lägenheter är helt och hållet en sak mellan medlemmen och
uthyraren (t ex hotellet), föreningen har ingenting med detta att göra
· Varje lägenhet har ett ´skidstall´ för skidor, stavar, pulkor mm och där ska all sådan utrustning
förvaras. Inte i lägenheten eller korridorerna!
· Ankomst ska anmälas två veckor innan till hotellets reception
· Lämna alltid inflyttningsanmälan med brister, skador eller saknade inventarier så fort som
möjligt till receptionen så det kan ersättas och/eller repareras
· Föreningen har inget ansvar för städning, det ska skötas av andelsägare eller uthyrare.
· Sena och uteblivna betalningar av årsavgifter går idag efter betalningsuppmaningar direkt till
kronofogden, vilket innebär ökade kostnader för föreningen och merarbete för styrelsen. Hjälp
till att undvika detta … betala i tid.
Styrelsen vill också meddela att tidigare styrelseordförande och nuvarande ledamoten Roger Stenbeck
tragiskt gick bort i september. Roger var en mycket uppskattad kollega i styrelsen och lämnar ett stort
tomrum efter sig.
Angående uthyrning eller hyra, kontakta Högfjällshotellet , 0280-87000 eller info@hogis.se
Nu hoppas vi på en riktigt fin vinter där vi kan koppla av i vår fina anläggning i gott samarbete med
Högfjällshotellet! Ta gärna kontakt med styrelsen om det är något ni tycker behöver åtgärdas … eller
om det är något ni vill ge oss beröm för!
Med glada hälsningar/Styrelsen

