
Bostadsrättsföreningen	  Göteborgshus	  nr	  11	   	   	   	   	  	  	  	  	   2019-‐04-‐23	  
Medlemsinformation	   #	  1,	  2019	  
	  
Hej,	  våren	  har	  anlänt	  och	  det	  är	  dags	  för	  lite	  medlemsinformation.	  
	  
Städdag	  27	  april	  
Vårens	  städdag	  äger	  rum	  lördag	  27/4.	  Verktygsförrådet	  på	  Lövskogsgatan	  6	  öppnar	  kl	  9	  och	  kl	  12	  
grillas	  korv	  vid	  föreningslokalen	  på	  Lövskogsgatan	  2.	  
Kom	  med	  och	  gör	  fint	  och	  lär	  känna	  dina	  grannar!	  En	  container	  för	  grovsopor	  kommer	  som	  vanligt	  
stå	  uppe	  på	  Källsprångsgatan	  över	  helgen.	  
	  
Förvara	  inget	  i	  trapphusen	  
I	  våra	  trapphus	  står	  barnvagnar	  och	  annat	  som	  inte	  får	  stå	  där,	  de	  kan	  försvåra	  utrymning	  vid	  brand	  
och	  själva	  sprida	  en	  trapphusbrand.	  Vi	  har	  fått	  påpekanden	  vid	  brandskyddssyn	  så	  vänligen	  ställ	  inga	  
föremål	  någonstans	  i	  trapphusen,	  även	  om	  de	  i	  en	  första	  tanke	  inte	  utgör	  någon	  fara.	  Det	  finns	  
utrymme	  för	  barnvagnar	  etc	  i	  källarförråd.	  Alternativt	  förvaras	  dylikt	  i	  egen	  lägenhet	  eller	  förråd.	  
	  
Gästlägenheterna,	  håll	  koll	  på	  tiden	  
Det	  går	  inte	  att	  låsa	  upp	  gästlägenheten	  efter	  att	  bokad	  tid	  gått	  ut,	  kl	  11.59	  på	  avresedagen,	  sådant	  är	  
bokningssystemet.	  Tänk	  på	  det	  så	  att	  ni	  lämnar	  gästlägenheten	  i	  tid	  och	  inte	  har	  något	  ärende	  åter	  in	  i	  
lägenheten	  när	  den	  har	  låst	  sig.	  
	  
Pingisbord	  på	  Lövskogsgatan	  17	  
Det	  finns	  ett	  nytt	  pingisbord	  i	  källaren	  på	  Lövskogsgatan	  17	  för	  medlemmar	  att	  använda.	  Rack,	  bollar	  
och	  bollkänsla	  står	  man	  för	  själv.	  
	  
Medlemsbrev	  på	  hemsidan	  
Detta	  medlemsbrev	  och	  framtida	  lägger	  vi	  upp	  på	  vår	  hemsida	  www.gbghus11.se.	  Det	  finns	  en	  
ambition	  hos	  styrelsen	  att	  förbättra	  hemsidan,	  med	  mer	  uppdaterat	  material	  och	  mer	  modernt	  
utseende.	  	  
	  
Träd	  har	  fällts	  för	  säkerhet	  och	  p	  g	  a	  almsjuka	  
Det	  har	  fällts	  några	  större	  träd	  på	  föreningens	  mark.	  Det	  har	  dels	  rört	  sig	  om	  träd	  som	  enl	  expertis	  
bedömts	  riskera	  att	  falla	  in	  på	  bostadshus	  vid	  eventuell	  kraftig	  vind	  och,	  främst	  nedanför	  
Källsprångsgatan,	  dels	  döda	  eller	  almsjuka	  träd.	  Viss	  återplantering	  kommer	  ske	  inom	  kort.	  De	  fällda	  
träden,	  undantaget	  de	  almsjuka,	  har	  blivit	  till	  flis	  för	  vår	  fastighetsskötare	  Göran	  att	  underhålla	  
planteringar	  med.	  
	  
Securitas	  nödtelefon	  är	  för	  verkliga	  nödsituationer,	  inget	  annat	  
Så som anslag i vart och ett trapphus anger: Felanmälan för våra fastigheter görs dagtid kl 7-16 via Primär 
Fastighetsförvaltning, genom telefon: 010-708 12 00 eller mail: felanmalan@primar.se.  
 
Vid akut skada, kvällstid och helger, och vid fara för liv eller stora materiella skador på våra 
fastigheter kan hjälp tillkallas genom vårt jouravtal med Securitas. 
Om	  jourärendet	  visar	  sig	  gälla	  medlemmens	  eget	  ansvarsområde,	  tillkommer	  en	  jourkostnad	  som	  
medlemmen	  själv	  betalar.	  Det	  har	  förekommit	  fall	  av	  felaktig	  och	  kostsam	  tillkallelse	  av	  Securitas	  
tjänster	  och	  vill	  därför	  påminna	  om	  detta.	  	  
	  
Ta	  hjälp	  av	  varandra	  då	  det	  går,	  vi	  är	  alla	  grannar	  och	  medlemmar	  i	  samma	  förening	  och	  kan	  hjälpas	  
åt	  i	  många	  situationer.	  Fråga	  oss	  i	  styrelsen	  om	  något	  är	  oklart,	  så	  kanske	  vi	  kan	  hjälpa	  till.	  Det	  är	  allas	  
ansvar	  och	  i	  mångas	  intresse	  att	  hålla	  kostnader	  nere,	  så	  att	  t	  ex	  våra	  månadsavgifter	  kan	  hållas	  
fortsatt	  låga.	  
	  
Föreningens	  årsmöte	  i	  höst,	  eventuella	  motioner	  in	  i	  tid	  
För	  inlämning	  av	  motioner	  till	  föreningens	  årliga	  stämma	  (i	  slutet	  av	  oktober,	  mer	  info	  kommer	  
närmare)	  gäller	  enligt	  stadgarna	  att	  sådana	  lämnas	  in	  skriftligen	  senast	  två	  månader	  efter	  
räkenskapsårets	  utgång,	  dvs	  senast	  i	  slutet	  av	  augusti.	  Tänk	  på	  att	  förbereda	  eventuell	  motion	  noga	  
och	  summera	  den	  med	  en	  fråga	  för	  stämman	  att	  bifalla	  eller	  avslå,	  dvs	  i	  princip	  som	  en	  tydlig	  ”ja	  eller	  
nej”-‐fråga.	  
	  
*****	  
Vi	  ses	  på	  städdagen	  27	  april!	  
Med	  vänliga	  vårhälsningar	  
Styrelsen	  Brf	  Göteborgshus	  nr	  11	  


