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  Medlemsinformation # 4, 2020 

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.  

- Nytt ansikte från Primär Den sista november avtackades vår fastighetsskötare Göran 
Leonardsson. Efter många år hos oss var Göran ett välbekant ansikte och vi hoppas att vår nya 
fastighetsskötare Joshua Ewican kommer att mötas av lika många glada tillrop. Han finns tillgänglig 
på expeditionen, Källsprångsgatan 1, torsdagar 09.00-09.30 och kommer att arbeta åt föreningen 
lika många timmar vinter och sommar som Göran tidigare gjorde. 

-  Tänk på dina grannar Just nu är det extra viktigt att vara rädda om sig själva och 
andra. Om du känner dig sjuk eller har förkylningssymptom bör du stanna hemma och 
undvika kontakt med andra. Tänk även på att tvätta händerna en extra gång både när du 
är på språng och när du kommer hem, så minskar vi smittspridning av såväl coronavirus 
som vanlig säsongsinfluensa. För din, och dina grannars välmående.  

- Ordning i förråden – inget förvaringsutrymme för skräp Vi måste alla hjälpas åt att hålla 
våra utrymmen brandsäkra och framkomliga. Möbler får inte förvaras i cykelförråden och vid 
renovering måste skräp köras direkt till tippen. Detsamma gäller öppna ytor och gångar kring 
källar- och vindsförråd. Saker som blivit stående tas omhand av vår fastighetsskötare, på 
bekostnad av tid för underhåll och vård av våra fastigheter.  

- Extra förråd att hyra Om du har behov av extra förvaring har föreningen ett antal förråd över 
som går att hyra. Dessa är utspridda i föreningens olika fastigheter och just nu finns det lediga 
förråd på Lsg. 2, 4, 15 samt 17. Vid intresse tar du kontakt med vår ekonomiska förvaltare Lena 
Bengtsson på Primär via email till lena.bengtsson@primar.se Skulle det vara stort intresse finns 
ett kösystem och i nuläget är det först till kvarn. 

- Levande ljus, julklappspapper och brandfara Julhelgen är en tid med ökad brandfara. Lämna 
aldrig levande ljus utan tillsyn. Inget julklappspapper eller kartonger får bli ståendes i 
trapphusen utan detta skall direkt till återvinningskärlen i soprummen.  

- Brandvarnare Som ett steg för att höja säkerheten i våra hus kommer föreningen att köpa in 
ett antal brandvarnare. De medlemmar som i dagsläget inte har någon, eller känner att det är 
dags att byta ut en gammal brandvarnare, är välkomna att hämta ut en ny på expeditionen på 
Källsprångsgatan 1, dock först efter nyår.  
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