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Styrelsen har nu tagit lite ledigt några veckor. Här kommer så ett ganska kort infoblad med 
aktuell information. Även stamrenoveringen gör några veckors uppehåll mellan  
veckorna 29 och 31.   
 
������������
Enligt informationen, som medföljde de brandvarnare som delades ut för en tid sedan, börjar 
det troligen bli dags att byta batteri. Detta är något som varje enskild medlem får ombesörja. 
Tecknet på att batteriet håller på att ta slut är om man hör korta små pip från brandvarnaren. 
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Vi har sedan ett litet tag inlett arbetet med en egen hemsida på Internet. Där ska finnas aktuell 
information och en del annat som kan vara till användning för både oss medlemmar men även 
andra intresserade. Den är inte färdig, men ni kan se hur det hittills ser ut på 
www.gbghus14.se. Har ni idéer och åsikter kan ni maila Jörgen på styrelsen@gbghus14.se. 
För er som inte har tillgång till dator, kan man bege sig till biblioteket där man även kan få 
hjälp med hur det fungerar. 
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Det har blivit något av en följetång att skriva om sophanteringen. Nu är dock vissa större 
förändringar på gång.  
 
Problemet vi har idag är att Krettsloppsnämden som hämtar våra sopor, inte anser att våra 
”grovsopor” är att räkna som sådana. Anledningen är att vi samlar upp grovsoporna i 
behållare. Problemet med denna hantering är att många slarvar med vad som slängs där i. 
Föreningen blir därför fakturerade som om våra grovsopor är ”blandat avfall”. Detta kostar 
oss ca 180 000 kronor om året. Vi har också fått information om ett lagförslag som är på gång 
inom några år. När det träder i kraft, så kommer det att åligga föreningar att källsortera 
soporna ännu mer än vi gör idag.  
 
Med anledning av detta kommer vi alltså att genomföra vissa förändringar: 
 

1. Grovsoprummet på Dr Hjorts gata kommer att göras om till ett återvinningsrum. Här 
kommer vi att kunna slänga glas, metall, plast wellpapp mm.  

2. I grovsoprummet bakom Konsum kommer vi att ta bort de stora behållarna. Det 
betyder att vi får ställa grovsoporna direkt på golvet. Det kommer vara absolut 
förbjudet att ställa in sopsäckar eller påsar med avfall i detta utrymme.  

 
Resultatet är alltså att vi kommer att få ett Grovsoprum och ett Återvinningsrum för hela 
området. Vi kommer dock fortsättningsvis att kunna slänga hushållssopor, tidningar, glas och 
biologiskt avfall på samma sätt som tidigare.  



 
Fortsättningsvis gäller även att om det är fullt i de containrar vi har idag, så får man vänta 
med att slänga avfallet. Om containrarna är fulla över kanten så vägrar sophämtarna att 
tömma dom. Vad är då grovsopor? Vi har hämtat följande text från Kretsloppsnämnden. 
 
Grovavfall: 
Avfall som är för stort för vanliga avfallskärl kallas skrymmande avfall eller grovavfall. Det 
kan till exempel vara gamla möbler eller trasiga barnvagnar och cyklar.  
 
Grovavfall transporteras till en sorteringsanläggning med särskild transport. Fasta 
inventarier som tillhör byggnaden räknas som bygg- eller rivningsavfall. Enstaka fasta 
inventarier från privatpersoner klassas som grovavfall.  
 
Obs! Till exempel spis, tvättmaskin, torktumlare, mikrovågsugn, tv-, radio- och 
videoapparater och liknande är el-avfall och måste hanteras för sig. 
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För att minska belastningen på soprummen kommer föreningen att ordna 
”vindstömmardagar” då vi ställer ut ett antal sopcontainrar i området. Då hoppas vi att all tar 
tillfället i akt och slänger allt gammalt skräp. Det finns även goda skäl till att hålla i ordning 
på våra vindar med tanke på brandrisken.  
 
Styrelsen kommer därför att ordna en röjdag i höst, troligen under helgen i vecka 38. Flera 
containrar kommer då att placeras ut. Då kommer även saker som finns i gångar och allmänna 
utrymmen på våra vindar och i källare att slängas av oss.  
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Stamrenoveringens byggjobbare behöver tillgång till ett större fikarum. Att hyra en bod kostar 
ca 40 000 kr om året. Styrelsens lösning är att istället använda pingisrummet. Det kommer 
därför att stängas för en tid framåt. 
 
 
Till slut vill vi påminna om att det snart är dags för årsstämma igen. Om sommaren fortsätter i 
regnig stil kan faktiskt skrivande av motioner vara ett alternativ till uteblivna uteaktiviteter. 
Styrelsen önskar härmed trevlig sommar till alla medlemmar i föreningen. 
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Styrelsen för Göteborgshus no. 14: 
Ordförande Jörgen Bergman, Vice ordf. Peter Skarestad 
Övriga ledamöter Ingela Palmertz, Henrik Brodén, Christina Brattwall och  
Nicholas Ståhlfors (Riksbyggens representant).  
Suppleanter Robert Siivonen och Henrik Rydbeck samt Eva Ekström (Riksbyggen). 
 
Postmottagare:  
Jörgen Bergman, Dr. Hjorts gata 1D, 413 23 Gbg / e-mail: styrelsen@gbghus14.se 
 
Felanmälan:  
Riksbyggen på telefon: 704 55 55, eller e-mail till: felan.goteborg@riksbyggen.se 
 
Post till Infobladet: Har du frågor eller synpunkter, skriv till: 
Henrik Brodén, Dr. Hjorts gata 2B / e-mail: henbro@home.se 
 
Se även www.gbghus14.se för mer information 


