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Vi ses på städdagen!  
Styrelsen för Brf Göteborgshus nr 11  
mail: info@gbghus11.se 

Medlemsinformation #1, 2021 
Hej, här kommer lite information om vad som händer i föreningen. Håll er också gärna 
uppdaterade genom vår hemsida www.gbghus11.se.  
 
Städdag 17e april  
Vårens städdag äger rum lördagen den 17e april. Alla är välkomna att hjälpa till att göra fint kring 
våra hus oavsett förkunskap. Känner du dig osäker på vad som ska göras finns det massor av 
grannar att rådfråga! Verktygsförrådet på Lövskogsgatan 6 öppnas kl. 09.00 och till 12.00 rundar 
vi av.  
 
Avfallscontainer  
I samband med städdagen kommer det att placeras ut en container för grovsopor där 
medlemmar kan slänga otympliga föremål, exempelvis trasiga möbler och cyklar, julgranar och 
trädgårdsavfall samt hård och mjuk plast. Containern är inte till för exempelvis vitvaror, 
kemikalier eller byggavfall. Hemelektronik hör inte heller till containern utan ska som vanligt till 
våra avsedda kärl i soprummen. Om det krävs extra sortering beläggs föreningen med en extra 
avgift. 
 
Var rädd om dina grannar  
Vi är många som bor tillsammans och behöver därför både kunna samsas och hjälpas åt även om 
det kan finnas meningsskiljaktigheter. Tänk också på att en smidig cykelparkering för dig kan 
innebära en brandrisk för dina grannar, precis som att röklukt och högljudd musik lätt kan smyga 
in i någon annans sovrum. Läs gärna mer om våra trivselregler på vår hemsida. 
 
Utökad access 
För att öka medlemmarnas flexibilitet har nu nyckeltag nr. 2 tilldelats samma behörigheter som 
tag nr. 1 tidigare haft.  
 
Pandemilagen sätter stopp 
Som en konsekvens av pandemilagen som infördes i januari har styrelsen beslutat att tills vidare 
stänga bastun. Detta är en försiktighetsåtgärd både då föreningen har ett ansvar vid uthyrning av 
lokaler samt av hälsoskäl för att minska risken av smittspridning mellan olika hushåll. 
 
Underhållsarbete och renoveringar  
Under året kommer det utföras en hel del besiktningar, underhåll och renoveringar i föreningens 
fastigheter i enlighet med vår underhållsplan. Bland annat kommer det ske OVK, spolning av 
avloppsstammar och takläggning på Källsprångsgatan 5. Var beredd på att det kan komma 
ytterligare information som du behöver ta del av. 
 
Egen renovering kräver tillstånd  
All renovering som innebär väsentliga ändringar i fastigheten kräver både skriftlig förfrågan med 
renoveringsplan samt skriftligt godkännande från styrelsen. Anmälan görs till förvaltaren 
(Primär). För detaljer kring renoveringsprocessen läs mer på www.gbghus11.se/renovering/ 
 
Återvinning är både bra och viktigt.  
I och med att fler arbetar hemma har trycket i våra soprum ökat trots frekventare tömning. En 
bra start för att avhjälpa problemet är att vi ser till att bli bättre på att vika ihop förpackningarna 
vi slänger, så att de tar så lite plats som möjligt. Att transportera luft är både ohållbart och dyrt. 
 
Odling i pallkrage 
Det verkar populärt att odla i föreningen, så därför kommer vi i år att utöka med ett område till 
att ställa ut sin pallkrage på. I sommar kommer det alltså vara möjligt att odla både vid 
Lövskogsgatan 6 och 17 – kontakta i första hand Joshua i expeditionen på Källsprångsgatan 1 
angående platstilldelning, i annat fall kan även Göran i styrelsen vara behjälplig. Kom ihåg att 
märka din pallkrage med lägenhetsnummer och använd skyddsnät/fiberduk för att inte rådjuren 
ska äta upp dina plantor. 
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