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Medlemsinformation	   #	  2,	  2019	  
	  
Hej,	  nu	  är	  hösten	  här	  och	  det	  är	  dags	  för	  lite	  medlemsinformation.	  
	  
-	  Städdag	  lördag	  12	  oktober	  
-	  Föreningsstämma	  torsdag	  24	  oktober	  
-	  Förvaltare	  på	  Primär,	  nya	  namn	  
-	  Pingisbordet	  Lövskogsgatan	  17,	  tag	  hos	  Göran	  
-	  Renoveringar,	  el-	  och	  vattenarbeten	  fackmannamässigt	  utförda	  
-	  Rökning	  utanför	  entréer	  och	  fönster	  undanbedes	  
	  
-	  Städdag	  lördag	  12	  oktober	  
Höstens	  städdag	  äger	  rum	  lördag	  12/10.	  Verktygsförrådet	  på	  Lövskogsgatan	  6	  
öppnar	  kl	  9	  och	  kl	  12	  bjuds	  det	  på	  enklare	  förtäring	  vid	  föreningslokalen	  på	  
Lövskogsgatan	  2.	  Kom	  med	  och	  gör	  fint	  och	  lär	  känna	  dina	  grannar!	  	  
Under	  städdagen	  blir	  det	  åter	  tillfälle	  att	  slänga	  en	  del	  av	  det	  du	  inte	  behöver	  i	  den	  
container	  som	  kommer	  att	  ställas	  ut	  uppe	  vid	  Källsprångsgatan	  5	  över	  helgen.	  
	  
-	  Föreningsstämma	  torsdag	  24	  oktober	  
Ordinarie	  föreningsstämma	  (årsmöte)	  kommer	  i	  år	  att	  ske	  den	  24	  oktober,	  kl	  19.	  
Något	  att	  äta	  erbjuds	  från	  18.30,	  föranmälan	  krävs	  för	  detta.	  Se	  separat	  kallelse	  för	  
närmre	  detaljer.	  	  
	  
-	  Förvaltare	  på	  Primär,	  nya	  namn	  
Sedan	  i	  våras	  har	  vi	  nya	  kontakter	  på	  Primär,	  för	  teknisk	  och	  ekonomisk	  förvaltning.	  
På	  vår	  hemsida	  www.gbghus11.se	  under	  fliken	  ”Förvaltning	  –	  Förvaltare”	  hittar	  du	  
kontaktuppgifter	  till	  Mattias	  Rutgersson	  och	  Susanna	  Andersson.	  Susanna	  kan	  hjälpa	  
till	  med	  frågor	  om	  t	  ex	  avgift,	  autogiro	  och	  pantsättning.	  
Felanmälan	  görs	  som	  vanligt	  via	  Primär	  Fastighetsförvaltning,	  på	  	  
telefon:	  010-‐708	  12	  00	  eller	  mail:	  felanmalan@primar.se	  
	  
-	  Pingisbordet	  Lövskogsgatan	  17,	  tag	  hos	  Göran	  
Som	  ni	  säkert	  sett	  kan	  man	  mot	  deposition	  kvittera	  ut	  en	  nyckel-‐tag	  hos	  
fastighetsskötare	  Göran	  till	  pingisrummet.	  Rack	  och	  bollar	  står	  man	  för	  själv.	  
	  
-	  Renoveringar,	  el-	  och	  vattenarbeten	  fackmannamässigt	  utförda	  
På	  förekommen	  anledning	  vill	  vi	  påminna	  om	  våra	  regler	  för	  renovering,	  se	  
hemsidan	  under	  fliken	  ”Boende	  –	  Renovering”.	  Arbete	  med	  t	  ex	  el-‐	  och	  vatten	  skall	  
utföras	  av	  fackman	  och	  med	  intyg	  på	  detta,	  för	  att	  undvika	  problem	  i	  ev.	  
försäkringsärenden.	  
	  
-	  Rökning	  utanför	  entréer	  och	  fönster	  undanbedes	  
Eventuell	  rökning	  utanför	  våra	  hus	  bör	  ske	  en	  bit	  bort	  från	  entréer	  och	  andra	  
boendes	  fönster/balkonger.	  Vänligen	  meddela	  även	  era	  eventuellt	  rökande	  gäster	  i	  
gästlägenheterna	  detsamma.	  
	  
*****	  
	  
Vi	  ses	  på	  städdagen	  12	  oktober!	  
Med	  vänliga	  hösthälsningar	  
Styrelsen	  Brf	  Göteborgshus	  nr	  11	  


