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Hej,	  vintern	  och	  julen	  närmar	  sig	  och	  det	  är	  dags	  för	  årets	  sista	  medlemsinformation.	  
Håll	  er	  också	  gärna	  uppdaterade	  genom	  vår	  hemsida	  www.gbghus11.se.	  
	  
	  
-‐	  Sprickor	  i	  väggarna,	  pga	  sprängningar	  i	  vårt	  närområde?	  Beskriv!	  
Finns	  det	  i	  era	  lägenheter	  nyuppkomna	  sprickor	  i	  tapeter/väggar	  som	  ni	  tror	  beror	  på	  
sprängningar	  på	  Medicinarberget	  eller	  för	  Västlänkens	  servicetunnel	  (se	  nedan)?	  	  
Beskriv	  och	  fotografera	  gärna	  och	  maila	  styrelsen	  på	  info@gbghus11.se	  (eller	  skriv	  brev	  och	  
lämna	  på	  fastighetsexpeditionen,	  Källsprångsgatan	  1),	  inkludera	  namn,	  adress,	  lägenhets-‐	  
och	  telefonnummer.	  Informationen	  kommer	  sedan	  att	  sammanställas	  av	  styrelsen	  och	  
utredas	  på	  lämpligt	  vis.	  
 
-‐	  Sprängningar	  pågår	  för	  Västlänkens	  servicetunnel	  (under	  Annedal)	  
Helgfria	  vardagar	  kl	  7-‐22	  har	  Trafikverkets	  entreprenör	  tillåtelse	  att	  spränga.	  Det	  märks	  då	  
och	  då	  i	  närområdet,	  nu	  och	  en	  tid	  framöver,	  som	  långdragna	  knarrande	  vibrationer.	  Se	  mer	  
info	  på	  www.trafikverket.se,	  klicka	  dig	  fram	  till	  Västlänken	  och	  Deletapp	  Haga.	  
	  
-‐	  Levande	  ljus,	  julklappspapper	  och	  brandfara	  
Julhelgen	  är	  en	  tid	  av	  ökad	  brandfara.	  Lämna	  aldrig	  levande	  ljus	  utan	  tillsyn.	  Ha	  fungerande	  
brandvarnare	  uppsatta	  och	  kontrollera	  batterierna	  årligen.	  Inget	  julklappspapper	  eller	  
kartonger	  ståendes	  i	  trapphusen	  utan	  detta	  skall	  direkt	  till	  återvinningskärlen	  i	  soprummen.	  
	  
-‐	  	  Håll	  rent	  i	  tvättstugan	  –	  Borsta/svabba	  golven,	  töm	  luddfilter	  i	  torktumlare	  
På	  förekommen	  anledning	  behöver	  vi	  påminna	  om	  att	  städa	  efter	  tvättpassen.	  Det	  går	  
snabbt	  att	  svepa	  över	  golven	  med	  en	  borste	  eller	  -‐	  om	  mer	  smutsat	  –	  våttorka.	  
	  
-‐	  Kompostpås-‐behållare	  att	  hämta	  i	  soprummen	  
I	  soprummen	  står	  nu	  gröna	  små	  ”plastkorgar”,	  ta	  hem	  en	  till	  lägenheten	  om	  så	  önskas	  och	  
ställ	  kompostpåsen	  i,	  underlättar	  luftning	  och	  håller	  påsen	  stående.	  
	  
-‐	  Elfel?	  Kolla	  säkringar	  och	  ev.	  jordfelsbrytare	  hemma	  först	  
Vid	  eventuellt	  elfel	  i	  lägenheten	  -‐	  kontrollera	  egna	  säkringar	  och	  ev.	  jordfelsbrytare	  först,	  
innan	  felanmälan	  till	  Primär	  eller	  akutsamtal	  till	  Securitas.	  Kostnader	  vid	  felavhjälpande	  står	  
bostadsrättsinnehavaren	  själv	  för,	  om	  felet	  finns	  i	  lägenheten. Be	  gärna	  om	  hjälp	  av	  en	  
granne	  eller	  av	  oss	  i	  styrelsen	  om	  du	  är	  osäker	  på	  hur	  säkringarna	  fungerar.	  
	  
-‐	  Avboka	  gästlägenheter	  i	  tid	  och	  kom	  ihåg	  nyckeltag	  nr	  1	  
Kom	  ihåg	  att	  avboka	  gästlägenheten	  i	  tid	  (dvs.	  innan	  bokad	  tid	  startat)	  om	  du	  inte	  skall	  
använda	  den.	  Annan	  medlem	  får	  då	  också	  möjlighet	  att	  hyra	  istället.	  Och,	  kom	  ihåg	  att	  det	  
bara	  är	  nyckeltag	  nr	  1	  som	  fungerar	  till	  bokad	  gästlägenhet	  och	  ytterdörr.	  
	  
-‐	  Inget	  får	  stå	  i	  källargångar	  eller	  trapphus	  –	  Extra	  förråd	  finns	  att	  hyra	  
Vi	  måste	  alla	  hjälpas	  åt	  att	  hålla	  våra	  utrymmen	  brandsäkra	  och	  framkomliga,	  inget	  får	  stå	  i	  
källargångar	  eller	  i	  trapphus.	  Extra	  förråd	  finns	  att	  hyra	  på	  spridda	  adresser,	  kontakta	  
fastighetsskötare	  Göran	  vid	  intresse.	  
	  
-‐	  TV4,	  Kanal	  7	  mfl	  ej	  tillgängliga	  pga	  avtalstvist	  mellan	  Comhem	  och	  Telia	  
Vissa	  kanaler	  är,	  förhoppningsvis	  tillfälligt,	  nedsläckta	  för	  oss	  som	  Comhem-‐kund.	  	  
Se	  mer	  info	  på:	  https://www.comhem.se/kundservice/information/aktuellt	  
	  
***** 
Med	  tillönskan	  om	  en	  god	  jul	  och	  ett	  gott	  nytt	  år,	  
Styrelsen	  för	  Brf	  Göteborgshus	  nr	  11	  
mail:	  info@gbghus11.se	  
	  


