Höst – och sedan Vinter
2015-2016
För någon vecka sedan passerade solskivans centrum gränsen mellan norra och södra himmelssfären,
med andra ord, det var höstdagjämning. Med det sagt kan man konstatera att vintersäsongen närmar
sig. Vi som andelsägare i ett av Sveriges bästa skidområden har mycket att se fram emot. Med bästa
läget i Sälen – direkttillgång till backar för alla, skidspår, vandringsleder, affärer, restauranter och
service på hög nivå.
Styrelsen arbetar intensivt för att vår förening ska bli det naturliga valet för en avkopplande semester,
både vinter- och sommarsäsong. Inför säsongen kommer det kanske inte märkas så många
förändringar, men mycket jobb har bland annat lagts ner på vattenläcka i 13-längan och
färskvattensanläggningen. Beträffande det sistnämnda kommer arbetet att fortsätta under säsongen.
1. Allmänt inre och yttre underhåll, bl.a. utbyte av de mest slitna sofforna
2. Öppnat upp dörr ut mot lilla liften, med tidlås.
3. Kortnycklarna gäller till tvättstugan, där det nu är gratis för andelsägare att tvätta.
Skulle vädret under vistelsen vara för uselt kan man motionera i vårt nya gym. Där finns både fria
vikter, löpband, motionscykel och roddmaskin. Gymmet ligger mellan pingisrummet och bastun.
Ta kontakt med receptionen för att få ett gymkort.
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
• Extra OBS! 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.
Gå gärna in på vår webbplats www.hogfjallet.se för mer info och länkar till aktiviteter i Sälen. Där
finns också bland annat smått och gott, protokoll samt kontaktuppgifter till styrelsen. Årsavgifterna
kommer också i år att höjas endast med årsindex, 1.5 % och avin kommer med vanlig post.
Sommaren 2016 genomförs O-Ringen i Sälen 23-30 juli och berör de andelsägare som har vecka 29
och vecka 30. Vänd er till Högfjällshotellet i Sälen om ni har några funderingar ang. uthyrning eller
hyra. Ni når dem på 0280-87 000 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

