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Årsstämman  Vi vill ha mailadresser!
Stämman var denna gången fl yttad till Chalmers 

kårrestaurang. Anledningen var det förväntade höga 

deltagarantalet med anledning av att beslut var att vänta 

angående stamrenoveringen. Deltagarantalet blev högt 

och trots att inget kaffe serverades genomfördes mötet 

utan större problem. Styrelsen får väl ta på sig att 

kompensera kaffet vid ett senare tillfälle. 

Vid sidan av årsredovisningen tog föreningens ett 

mycket viktigaste beslut angående stam- och badrums-

renovering. 

Årsstämman beslutade med total majoritet att styrelsen 

skulle fortsätta med arbetet i syfte att verkställa 

renoveringen av stammar och badrum i enlighet med 

den proposition som var inlämnad till stämman. 

Under årsstämman ägnades en stund åt frågor kring 

stambytet. Dessa frågor och svar har tidigare gått 

ut tillsammans med årsmötesprotokollet. Några som 

tidigare renoverat sina badrum, och därför hade 

ytterligare frågor, kan sammanstråla under Martin 

Kösslers ledning, tel. 82 67 93, i form av en 

intressegrupp. Tag kontakt med honom om du är 

intresserad! Det är viktigt att alla håller sig informerade 

om vad som händer och vi kommer att dela ut en hel 

del information allt eftersom den blir aktuell. En bra idé 

är därför att spara kommande utskick i lämplig pärm, 

förslagsvis i den pärm som redan tillhör 

bostaden. 

Bredband
Nu när bredbandsinstallationen är klar 

och systemet är i drift, fortsätter 

vårt arbete med att försöka påverka 

NetatOnce. Till vår hjälp har styrelsen 

startat en IT- grupp bestående av 

medlemmar som kan lite mer om ämnet. 

Är du en sådan person och kanske vill 

hjälpa till så fi nns det alltid plats i 

gruppen.

Till er andra, om ni stöter på problem 

som Netatonce inte vill eller kan 

hjälpa er med så skicka ett mail till 

styrelsen@gbghus14.org

Vi vill också ha in e-postadresser till alla som har avtal 

med Netatonce. Skicka därför ett mail till styrelsen. När 

vi får in era adresser så kan vi sedan skicka aktuell 

information direkt till er. Det hjälper oss också i vårt 

arbete med att förbättra systemet när vi vet hur många 

som använder Netatonce.

Hushållssopor - grovsopor
Den senaste tidens påpekande om vår sophantering kräver 

ett förtydligande. Rummen med grovsopor tenderar 

ibland att svämma över. De töms inte lika ofta och 

dessutom är de dyrare i hanteringen. Det som därför kan 

läggas bland hushållssoporna ska läggas där.  

Endast skrymmande avfall tillhör grovsoporna. Däremot 

bör man slå sönder kartonger och dylikt. På så vis rymmer 

soptunnorna mycket mer än vad som varit fallet senaste 

tiden. Kostnaden för att tömma grovsopor mäts inte i kilo 

utan i hur lång tid personalen behöver för arbetet. 

Ny styrelse
Styrelsen ser till största delen ut som tidigare, men två 

nya namn tillkom efter årsstämman. Christina Brattvall 

och Niklas Svensson invaldes båda som suppleanter för 

kommande verksamhetsår.
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Vi ska nu byta kabeltv-leverantör. Detta gör vi för att 

vi hoppas på att få bättre teknisk kvalité. Avtalet med 

Kabelvision har avslutats och ett nytt har skrivits med 

Comhem. Bytet sker den 11 mars.

Dekodrarna som hittills har använts måste därför  nu 

lämnas tillbaka, de tillhör fortfarande kabelvision. För 

att underlätta hanteringen åtar sig föreningen att ta emot 

dem. Detta gör vi vid fastighetsskötaren på Dr. Bex 

gata 5, måndagen den 17:e mars mellan kl 1700-1800. 

Ett annat alternativ är att använda den kartong som 

dekodern levererades i och skicka den per post om du 

inte har möjlighet att lämna den då.

Samtidigt med infobladet delar vi ut information 

från Comhem. De nämner bland annat bredband via 

Comhem. Det är ett alternativ som dock inte gäller i vår 

förening.

Vid ytterligare frågor om kabel-TV så ber vi er kontakta:

Comhem, tel 020-55 00 00 eller www.comhem.com

Kabeltv
Med anledning av debatten om elpriserna som rasade i 

media, vill vi i styrelsen meddela att föreningen sedan 

två år tillbaka har ett el-avtal med Varbergs energi. Vi 

lyckades förlänga avtalet ytterligare två år, fram t.o.m. 

31/12 2004. Priset vi fi ck för de kommande två åren var 

26 öre, vilket vi alltså haft även under vintern då priset 

åkte bergbana ett tag. 

Riksbyggen 14 mer än 50 år!
Den utlovade presentationen av historiska händelser i 

föreningen tar sin inledning med en reklambild sannolikt 

från 1958 - 59. Affärshuset och bilen var alltså ungefär 

jämngamla. Originalbilden i färg fi nns på fastighetsskötar-

expeditionen.

Energiavtal


