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Medlemsinformation #3, 2021
Hej, här kommer lite information om vad som händer i föreningen. Håll er också gärna
uppdaterade genom vår hemsida www.gbghus11.se.

Tak- och balkongrenoveringar pågår
De planerade renoveringsarbetena på höghusen pågår och beräknas vara klara v.46. Det kommer
därmed att byggas ställning runt balkongerna för översyn och målningsarbete och det kan vara
bra att förbereda tömning av eventuellt möblemang. Vi förstår att det är olägligt för alla som
önskar använda sina balkonger och hoppas att arbetet går så smidigt som planerat. Robin
Tobiasson från Primär är projektledare och kan besvara specifika frågor
via robin.tobiasson@primar.se

Motioner till årsmöte
Årets årsmöte är planerat till den 4 november. Mer information kommer när mötet närmar sig,
och om du planerar att lämna in en motion ska du göra det skriftligt till styrelsen senast 31
augusti.

Bastun går varm igen
Styrelsen har beslutat att åter öppna upp basturna, men råder till fortsatt försiktighet samt att du
även i fortsättningen följer FHM’s rekommendationer. Som vanligt ska du lämna bastun i det skick
du själv vill finna den.

Parkering förbjuden vid förbudsskyltar.
Parkering där det finns förbudsskyltar är inte tillåtet och kan leda till böter eller bortbogserad bil.
Det gäller till exempel normalt runt Källsprångsgatan 3 där det är en brandgata fram till
balkongerna, så att räddningstjänsten ska kunna komma fram vid behov. Att blockera en sådan
framfart är mycket allvarligt och respektlöst mot dina grannar.

Städa undan era grillar
Alla grillentusiaster behöver komma ihåg att när glöden väl har slocknat och grillen svalnat helt
bör den flyttas till sitt förråd – att lämna den ute är varken bra för grannsämja eller hållbarhet.

Inloggning till Aptus
Kom ihåg att lämna över era inloggningsuppgifter till Aptus-systemet om ni säljer er lägenhet.
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