
Bredband - Telefoni 
Föreningens nya bredband är nu igång och det fungerar 

väldigt bra! Otroligt prisvärt, 138 kr/mån, det ger även 

möjlighet till telefoni vilket gör att ni kan spara ca 1700 kr/

år jämfört med Telia. Om man ringer för ca 50 kr/mån idag 

och har nummerpresentatör så blir det faktiskt billigare även 

om man inte använder Internet. Telia: 125+20 kr = 145 + ca 

50 kr samtal = 195 kr.   

Föreningens bredband + telefoni: 138 kr + 49 kr (som man får 

ringa för)=177 kr/mån.  

Info: www.gbghus14.se 
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Sopor 
De nya sopbehållarna, s.k. moluker, är nu på 

plats och i bruk utanför gamla sophuset på Dr 

Hjorts gata. Vi har två behållare för biologiskt 

avfall och två större för det vanliga 

hushållsavfallet. Observera att de mindre med 

grön lucka är avsedda för biologiskt avfall och de 

större med silverfärgad lucka är för 

hushållsavfall s.k restavfall.  

Alla sopor skall slängas i de nya markbehållarna. 

Möjlighet att slänga hushållssopor finns 

fortfarande kvar i huset bakom COOP , men är 

enbart avsett för dem som har svårt att ta sig ner 

till det nya .  

Farligt avfall - tex. elektronik 
Den s.k ’Farligt Avfall - bilen’ kommer till Dr 

Fries Torg tisdag den 8 april samt måndag den 26 

maj kl. 18.00 – 18.45. Där kan miljöfarligt avfall 

och mindre elektroniska produkter lämnas. För 

mer information om avfall se 

www.kretslopp.goteborg.se 
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Diskussionsforum 
Använd gärna diskussionsforumet på 

www.gbghus14.se 

Registrera er och ge inlägg!  

Cyklar 
I en del av våra källargångar står åter cyklar och fyller upp 

och hindrar framkomsten.  Det är inte tillåtet att blockera des-

sa gångar. Ställ cykeln på avsedd plats. Märk upp din cykel 

med namn och lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att 

fraktas bort. 

Containerhelg 
Så är det åter dags för vårens containerhelg. Två containrar 

kommer att ställas ut från fredag 11 april t.o.m. söndag den 

13 april. En vid sophuset på Dr Hjorts Gata och en längre upp 

på Dr Bex gata. Vi kommer åter att göra en stor genomgång 

av det som står kvarlämnat utanför förråd på vindar och i käl-

lare. Inget får stå på dessa platser. Brandmyndigheter kräver 

att det är tomt i dessa gångar. 

Kabel-TV 
Comhem gör reklam för sitt Combo, men det blir 

faktiskt billigare att dela upp det och ha bredband 

från föreningen, telefoni från Rix och ha TV se-

parat. Vårt bredband är mycket bättre än Com-

hems. Vi tjänar alla på om så många som möjligt 

använder vårt egna bredband, glöm inte det! Ing-

en startavgift! 

Yttre miljö 
Nu är sluttningen vid Dr Bex gata ner mot spårvägen om-

gjord. Den branta svårskötta slänten har byggts upp med 

vacker natursten. Befintliga växter har omplanterats och un-

der våren kommer planteringen att utökas med fler växter, 

som vi hoppas kommer att ge slänten ljus och färg. 

Registrera Er på: www.gbghus14.se   

Fasaderna 
Fasadrenoveringen löper på. Vi har nu renoverat 

och hydrofoberat den södra fasaden på 2a-b. Vi har 

också startat fuktmätning av lägenheter för att kart-

lägga vart det finns fukt. Denna fuktmätning skall 

utföras av fastighetsskötaren. Vi har också fått kon-

takt med en av våra medlemmar som lovat hjälpa 

oss med fortsatt utredning. Jon som han heter är 

byggingengör och jobbar på en av svergies större 

byggföretag. 
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