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Medlemsinformation	   #	  3,	  2020	  
	  
Hej	  alla	  medlemmar,	  här	  kommer	  höstens	  aktuella	  medlemsinformation.	  
	  
	  
-‐	  Höststädning,	  lördag	  17	  oktober	  kl	  9-‐12	  
Hjärtligt	  välkomna	  till	  årets	  höststädning!	  Förrådet	  med	  trädgårdsredskap	  på	  
Lövskogsgatan	  6	  öppnas	  som	  vanligt	  kl	  9.00.	  Container	  för	  större	  avfall	  kommer	  stå	  på	  
Källsprångsgatan,	  fredag	  kväll	  till	  måndag	  morgon.	  På	  grund	  av	  rådande	  pandemi	  har	  vi	  
ingen	  gemensam	  förtäring	  efter	  avslutad	  städning.	  	  
	  
	  
-‐	  Föreningens	  årsmöte	  2020	  –	  Guldhedskyrkan,	  torsdag	  22	  oktober	  kl	  19.00	  
För	  att	  följa	  Folkhälsomyndighetens	  rekommendationer	  under	  rådande	  pandemi	  håller	  vi	  i	  
år	  mötet	  i	  större	  lokal	  än	  brukligt,	  så	  att	  lämpligt	  avstånd	  enklare	  kan	  hållas	  mellan	  
närvarande	  medlemmar.	  Det	  bjuds	  av	  samma	  anledning	  ingen	  förtäring	  i	  år.	  Vänligen	  stanna	  
hemma	  om	  minsta	  sjukdomssymptom	  finns.	  Möjlighet	  att	  rösta	  genom	  ombud	  finns	  	  
(se	  §	  25	  i	  våra	  stadgar,	  stadgarna	  finns	  på	  vår	  hemsida).	  Välkomna! 
	  
	  
-‐	  Gästlägenheter,	  höjd	  avgift	  från	  årskiftet	  
Vi	  anpassar	  oss	  till	  aktuella	  omkostnader	  och	  höjer	  från	  årsskiftet	  2020-‐2021	  avgiften	  för	  
hyra	  av	  gästlägenhet	  till	  350kr/dygn.	  Bokning	  görs	  som	  vanligt	  via	  boknings-‐appen	  eller	  på	  
bokningstavla	  utanför	  respektive	  gästlägenhet,	  Lövskogsgatan	  6	  eller	  Källsprångsgatan	  5.	  
	  
	  
-‐	  Inbrott	  i	  cykelförråd,	  kom	  ihåg	  att	  stänga	  dörrar	  efter	  er	  	  
Det	  har	  tyvärr	  varit	  inbrott	  nyligen	  i	  ett	  av	  våra	  cykelförråd,	  utan	  synlig	  åverkan	  på	  dörr	  
eller	  lås.	  Kom	  ihåg	  att	  stänga	  dörrar	  efter	  er,	  se	  gärna	  efter	  att	  de	  går	  i	  lås.	  
	  
	  
-‐	  Pingis	  i	  föreningslokalen,	  Lövskogsgatan	  2	  
Nu	  står	  pingisbordet	  i	  föreningslokalen,	  tillgängligt	  för	  alla	  medlemmar.	  Prova	  på?	  Nyckeltag	  
kvitteras	  ut	  hos	  vår	  fastighetsskötare	  Göran	  mot	  en	  depositionsavgift	  på	  200kr.	  Göran	  kan	  
också	  hjälpa	  till	  med	  kontakt	  med	  andra	  spelsugna	  medlemmar.	  
	  
	  
***** 
Med	  vänliga	  hösthälsningar,	  
Styrelsen	  för	  Brf	  Göteborgshus	  nr	  11	  
mail:	  info@gbghus11.se	  


