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Medlemsinformation	   #	  2,	  2020	  
Hej	  alla,	  här	  kommer	  aktuell	  medlemsinformation	  inför	  sommarmånaderna.	  
	  
-‐	  Grilla	  säkert	  
Grilla	  med	  närvaro,	  både	  ute	  på	  marknivå	  och	  vid	  eventuell	  grillning	  på	  balkongen.	  På	  
balkongerna	  gäller	  el-‐	  eller	  gasgrill,	  det	  är	  inte	  tillåtet	  att	  använda	  kolgrill.	  
	  

• Tänk	  på	  brandrisken	  och	  att	  rök	  och	  matos	  kan	  störa	  andra	  medlemmar.	  	  
• Håll	  uppsikt	  över	  barnen	  och	  hur	  vinden	  kan	  riskera	  att	  sprida	  glödande	  flagor.	  
• Placera	  grillen	  på	  rejält	  avstånd	  från	  fasaden	  och	  ett	  icke	  brännbart	  och	  stadigt	  underlag	  

så	  att	  den	  inte	  tippar.	  	  
• Om	  du	  kolgrillar,	  låt	  askan	  vara	  kvar	  och	  svalna	  i	  grillen	  när	  du	  grillat	  klart.	  
• Om	  du	  har	  gasolgrill,	  kom	  ihåg	  att	  stänga	  av	  gasolflaskans	  ventil	  efter	  avslutad	  grillning.	  

	  
-‐	  Musik	  och	  ljud	  på	  balkonger	  –	  Sunt	  förnuft	  och	  hänsyn	  
Balkongsäsongen	  är	  här!	  Hur	  du	  än	  väljer	  att	  njuta	  av	  din	  balkong	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  visar	  
hänsyn	  till	  dina	  grannar.	  	  
Tänk	  t	  ex	  på	  ljudnivån,	  högtalaren	  eller	  radion	  kan	  kanske	  lämnas	  inne	  i	  lägenheten	  och	  hörlurar	  
användas	  istället	  när	  du	  vill	  lyssna	  på	  musik	  eller	  se	  på	  film.	  	  
En	  varm	  sommarkväll	  med	  goda	  vänner?	  Försök	  hålla	  lågmälda	  samtal,	  många	  sover	  med	  
fönstren	  öppna	  för	  vädring.	  
	  
-‐	  Felanmäl	  till	  Primär.	  	  Securitas	  är	  för	  verkliga	  nödsituationer,	  inget	  annat	  
Felanmälan	  för	  våra	  fastigheter	  görs	  dagtid	  kl	  7-‐16	  hos	  Primär	  Fastighetsförvaltning,	  	  
på	  telefon:	  010-‐708	  12	  00	  eller	  via	  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	  för	  enskilda	  medlemmar	  
kostsamma	  tillkallelser	  av	  Securitas	  och	  vill	  därför	  påminna	  om	  detta.	  	  
Se	  exempel	  på	  ansvarsfördelning	  på	  vår	  hemsida:	  gbghus11.se/ansvarsfordelning/	  .	  
Ta	  gärna	  hjälp	  av	  varandra	  då	  det	  går,	  vi	  är	  alla	  grannar	  och	  medlemmar	  i	  samma	  förening	  och	  
kan	  hjälpas	  åt	  i	  många	  situationer.	  	  
	  
-‐	  Föreningens	  årsmöte	  i	  höst,	  eventuella	  motioner	  in	  i	  tid	  
För	  inlämning	  av	  motioner	  till	  föreningens	  årliga	  stämma	  (i	  slutet	  av	  oktober,	  mer	  info	  kommer	  
senare)	  gäller	  senast	  sista	  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.	  
	  
-‐	  Den	  8	  september	  blir	  Comhem-‐utbudet	  helt	  digitalt	  -‐	  ändra	  till	  digitalt	  på	  din	  tv	  
Comhem,	  som	  vi	  har	  våra	  tv-‐kanaler	  genom,	  moderniserar	  sina	  sändningar	  vilket	  skall	  ge	  bättre	  
kvalitet.	  De	  analoga	  kanalerna,	  inklusive	  FM-‐radio	  via	  tv-‐uttaget,	  utgår.	  	  
All	  information	  om	  digitaliseringen	  finns	  på	  comhem.se/digitalisering.	  	  
	  
Om	  du	  tittar	  analogt	  idag	  behöver	  du	  därför	  ändra	  till	  digital-‐tv	  på	  din	  tv.	  Det	  kan	  du	  göra	  redan	  
nu.	  Från	  mitten	  av	  augusti	  rullar	  en	  informationstext	  i	  tv-‐rutan	  på	  de	  analoga	  kanalerna.	  Ser	  du	  
texten	  på	  din	  tv	  tittar	  du	  analogt	  och	  behöver	  ändra	  till	  digital-‐tv.	  Får	  du	  ingen	  informationstext	  i	  
din	  tv-‐ruta	  under	  augusti	  behöver	  du	  inte	  göra	  något.	  	  
	  
-‐	  Entrémattor	  skall	  vara	  inne	  i	  lägenheten,	  svårt	  att	  städa	  trapphuset	  och	  brandfarligt	  
För	  att	  inte	  försvåra	  för	  våra	  städare	  att	  göra	  fint	  i	  våra	  trapphus	  och	  för	  att	  undvika	  snubbelrisk	  
vid	  eventuell	  utrymning	  skall	  entrémattor	  vara	  inne	  i	  lägenheterna,	  inte	  ute	  på	  trapphusgolvet.	  
	  
***** 
Med	  tillönskan	  om	  en	  skön	  sommar,	  
Styrelsen	  för	  Brf	  Göteborgshus	  nr	  11	  
mail:	  info@gbghus11.se	  


