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Årsmöte 2OO3 Stamrenoveringen 6 - Anbud
Årets möte kommer att gå av stapeln den 29: e oktober. 
Offi ciell kallelse kommer att anslås i trappuppgångarna, 
enligt stadgarna tidigast fyra veckor och senast två 
veckor innan aktuellt datum. 
Platsen för mötet blir som tidigare år, innan vi 
gästspelade på Chalmers, i Studiehemmets matsal. Vi 
kommer även att bjuda på kaffe och någonting till.

Styrelsearbete?

Valberedningen vill gärna komma i kontakt med 
dig om du känner dig kallad. Styrelsen är inne i en 
intensiv period och intresserade medlemmar är varmt 
välkomna. Eventuellt blir en plats ledig till kommande 
verksamhetsår. Tag kontakt med Sara Erichsen 
(valberedningen) tfn 16 13 62 för mer information. 

Stamrenoveringen 4 
- Informationshantering
För att förmedla all information på ett sätt som gör den 
möjlig att sortera och ta in, inleds härmed en följetång 
som kommer att betecknas med nummerföljd.

Senaste infobladet (nr 10 juni) innehöll kapitel 1 till 
3, vilket innebär att 4 kommer här. Eventuellt kommer 
infoblad framgent att hänvisa till tidigare kapitel och 
infoblad för att förenkla och korta texten. 

Ett tips är därför att samla infobladen, om du inte 
redan gör detta förstås, på något bra ställe för att kunna 
rekapitulera. All information som förmedlas samlas 
även av red. i ett dokument för arkivering. Om du 
önskar få ta del av detta ”Stam-dokument” är det bara 
att du hör av dig. Informationen är till för att ingen ska 
behöva känna sig dåligt insatt i det som komma skall.

Stamrenoveringen 5
- Försäkran
Om du inte närvarade vid fjolårets årsmöte, då beslutet 
om stamrenoveringen enhälligt togs, har du sannolikt 
även fått en extra lapp i din brevlåda bifogat till 
infobladet. Studera informationen väl och inkom sedan 
snarast med ditt beviljande.  

Arbetet fortskrider och vårt anbud har varit ute för 
upphandling. Flertalet svar inkom för några veckor sedan 
och nu pågår arbetet med utvärderingen för att vi ska 
kunna besluta oss för den lämpligaste entreprenören.

När detta är genomfört inleds arbetet med dem hur arbetet 
ska fortskrida. Vi hoppas kunna presentera utförlig 
information om stamrenoveringen på kommande årsmöte.

5O-årskalaset
Kalaset som anordnades i förningens lokal blev bra tycker 
vi i styrelsen. Det är positivt att kunna träffas även när 
läget “inte är skarpt” och istället kunna tala om smått och 
gott. Så var fallet även om en hel del av samtalen kretsade 
kring stammarna. Smörgås- och frukttårtan smakade bra 
och tipspromenaden som ordnades var tillräckligt klurig 
för att tre vinnare skulle kunna koras.
Ensam med 9 rätt var Lisbeth Ek som även missade 
skiljefrågan med ynka 2 m². Imponerande! Det var 
ganska många som hade åtta rätt men de som gissat bäst 
på skiljefrågan var Tage Stolpe och Christian Carlsson. 
Alla tre får varsitt exemplar av Brisboken. Stort grattis 
säger vi från styrelsen. 

Några av de först anlända gästerna fi ck börja med att ta sig 

an det första av två bord med tårta.
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Tipspromenaden IF-försäkring
Fråga  1:   1 Sverige folkomröstade om  
   EU- medlemskap 1994.

Fråga  2:   1 Doktor Bex var stadsläkare i  
   Göteborg under 1680-talet.

Fråga  3:   1 Volvo Duett introducerades  
   1953 (och reklamfotades bl.a  
   framför vårt affärshus)

Fråga  4:   1 Ostindiefararen Götheborg  
   hade en last motsvarande  
   Sveriges nationalbudget när  
   hon förliste på sin hemkomst.

Fråga  5:   2 Tomterna i vår förening heter  
   Fältsippan, Gullspiran och  
   Backsippan.

Fråga  6:   X Liseberg fi rar sitt   
   80- årsjubileum i år.

Fråga  7:   1  Föreningen har 278 st   
   lägenheter.

Fråga  8:   1 Anders Svensson i   
   fotbollslandslaget är uppvuxen  
   på Guldheden.

Fråga  9:   X Vi tillhör Annedals församling.

Fråga  10: 2 Sverige tog fem medaljer i årets  
   friidrotts- VM 

Fråga  11: 15406 m² 
   är föreningens totala boyta.

Tipspromenadkonstruktör Niklas gestikulerar i bild.

Återigen ett förslag till försäkringsbolag för er som 
kanske står på tur att byta. Försäkringsbolaget IF har ett 
avtal med Riksbyggenföreningar i Göteborg. De kanske 
inte är så snabba på att informera er så ni får eventuellt 
påminna dem. Det kanske även kan vara värt för er som 
redan försäkras hos IF. Det är ju inte säkert att de har koll 
på att Guldheden ligger i Göteborg… 

Glöm heller inte bort att vi har ett låssystem med skyddad 
nyckelserie och extra sjutillhållarlås samt att dörren är 
av stål (skyddar både mot brand och tjuvar). Det är inte 
jättevanligt med så bra dörrar och kan sänka premien 
ytterligare.

Inbrott i källare
Nu har återigen fl era synliga spår uppdagats av brottslig 
verksamhet. Flera källarförråd har fått påhälsning, enligt 
vittnen har det till och med skett under dagtid! Det är inte 
bra om något slags rykte bland kriminella sprids att det är 
lätt att göra inbrott hos oss.

Uppmaningen till oss alla är därför att vi får höja 
uppmärksamheten både dagtid och kvällstid. Det kan 
även vara angeläget att ni ser över era egna förrådsrum 
och hur det ser ut i dem och vad som förvaras där. 
Värdefulla saker bör inte fi nnas i förråden. 

Källsortering
Vi har noterat att återvinning har minskat på sista tiden. 
Såvida inte det beror på allmänt färre matrester så 
påminner vi om att varje återvunnet kilo är en sparad 
peng när det inte ligger i hushållssoporna. Papper, 
biologiskt avfall, glas mm är nämligen kostnadsfritt. 
Se bara till att sortera rätt.


