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ÅRSSTÄMMA 
Hösten är här och det är dags för 
årets stämma.  Den hålls fjärde 
november 18:30 i studiehemmets 
matsal i vanlig ordning. 
Välkommen dit! 

FÖNSTERRENOVERING 
Arbetat med att klä in våra fönster är klart. Vi har 
ännu inte hittat någon bra lösning för de fönster 
som var så dåliga att de inte gick att renovera, 
men vi arbetar vidare med detta. 

Tänk på att man inte får göra någon åverkan på 
fönsterinklädnaden. Man får t.ex. inte borra hål för 
att sätta upp termometer. 

CONTAINERHELGER 
Vi hade nyligen en containerhelg med två 
containrar. Det avlöpte ganska väl, men även 
denna gång fylldes de så mycket att vi var tvungna 
att delvis tömma den ena för att kunna stänga 
dörren och många saker stack upp ovanför. 

Det är en bra och populär service med containrar, 
men om vi skall kunna fortsätta med detta måste 
vi tillsammans hjälpas åt att följa dessa regler: 

- Dörrarna på containern måste kunna stängas. 
Om du är tveksam, stäng då dörren innan du 
slänger. Tänk på att om du slänger saker 
ovanpå andra saker så kan de rasa ned och 
göra att dörrarna inte kan stängas. 

- Ingenting får sticka upp ovanför containern. 

- Du får inte slänga farligt avfall, matavfall, 
impregnerat trä, elektronikavfall, dammande 
material, gips, vajer eller långa stålband. 
Exempel på saker man inte får slänga är 
vätskor innehållande lösningsmedel, bildäck, 
mikrovågsugn och icke brännbart byggavfall. 

Vi kommer på prov att ha containerhelg varannan 
månad istället för två gånger om året, men då bara 
med en container åt gången. Dels blir det totalt 
fler containrar per år (sex istället för fyra) och 
dels kommer de oftare. Om du vet att det snart 
kommer ett nytt tillfälle kan du kanske vänta med 

att slänga saker tills nästa tillfälle om det ser ut att 
vara fullt i containern. 

Container kommer att finnas vid soprummet 
följande helger: 

2009  

4-7 dec  

2010  

5-8 feb  

9-12 april  

4-7 juni  

20-23 aug.  

8-11 okt.  

3-6 dec 

BRANDVARNARE OCH TERMOMETER 
Alla har nu fått nya brandvarnare samt 
självhäftande utetermometrar. Brandvarnaren 
tillhör lägenheten och skall lämnas kvar om man 
flyttar. 

LANTMÄTERIETS LÄGENHETSNUMMER 
Lantmäteriet har upprättat ett nationellt register 
över alla bostäder i Sverige. Som en del av detta 
tilldelas varje lägenhet ett enhetligt nummer. Vi 
kommer att fortsätta använda de gamla numren 
precis som tidigare, men föreningen är skyldig att 
meddela de boende även Lantmäteriets nya 
nummer. Permanenta anslag kommer inom kort 
upp vid tvättstugorna där du kan se ditt nya 
nummer och det finns även en tabell på 
webplatsen: 
http://www.gbghus14.se/information/ 
lagenheten/lagenhetsnummer 

YTTRE GRUPP 
Som en del av styrelsen finns något vi kallar vår 
Yttre grupp. Denna grupp håller lite koll på 
planteringar, buskar och träd inom området. Om 
du har förslag, synpunkter eller kanske rentav vill 
hjälpa till, så hör gärna av dig till styrelsen. Även 
om vi inte kan göra allt som önskas, så är det bra 
att veta vad folk vill och har för idéer. 



RÅTTOR 
Flera råttor har siktats kring soprummet och 
affärshuset vilket tyder på att det är gott om dem. 
Vi har kontaktat ett företag som kommer att sätta 
ut behållare med gift. 

Det kan vara trevligt att mata fåglarna på vintern, 
men det drar alltid till sig även råttor.  Oavsett hur 
man matar fåglarna så blir det alltid spill på 
marken eller balkongen så därför är detta ingen 
bra idé. 

REGLER FÖR TVÄTTIDER 
Tvättstugor och tvättider är ett ständigt 
återkommande ämne för diskussioner. I 
synnerhet på kvällen är 
vissa tvättstugor hårt 
belastade och det är svårt 
att få tider. En bidragande orsak till detta är 
reglerna för bokning inte alltid följs. Tänk på att: 

- Du får bara boka en tvättid åt gången. Vid 
vissa tider på dygnet får man boka dubbelt 
tvättpass och då använder man båda 
tvättlåsen och bokar två pass efter varandra. I 
inget annat fall får man ha mer än ett tvättlås 
på bokningstavlan. Man kan alltså inte boka 
t.ex. två olika dagar samtidigt. 

- Det verkar finnas de som låter tvättlåset sitta 
kvar på samma tid vecka efter vecka även om 
man inte använder det varje vecka. 

- Om du har möjlighet, försök att tvätta på 
dagtid under veckan. Det är många som måste 
välja kvällstider och helger. 

Vi överväger att se över bokningstavlorna då och 
då och rensa bort tvättlåsen i de fall man gjort 
felaktig bokning. 

RENOVERING AV BALKONGER 
Det är tveksamt om vi hinner få fram förslag på 
balkongrenovering tills årsstämman. Däremot 
kommer du inom kort att få en enkät där du kan 
tala om vilken typ av balkongrenovering du skulle 
kunna tänka dig. Med detta till grund kan vi se om 
det är något alternativ som väldigt få är 
intresserade av som vi då slipper lägga tid och 
resurser på. 

BREDBAND/INTERNETANSLUTNING 
Vi vill åter uppmana alla att överväga föreningens 
bredband. Priset för föreningens bredband är 99 
kr/mån. för 100/10 mbit/s, vilket är väldigt 
prisvärt. Om fler går med så kan vi sänka priset 
ytterligare! På webbplatsen beskrivs hur man 
anmäler sig. 

WEBBPLATSEN 
Styrelsen försöker använda föreningens 
webbplats www.gbghus14.se för att få ut mer 
information snabbare till alla som bor här. Man 
kan få ett konto på webbplatsen, vilket gör att 
man får e-post med nyheter och får tillgång till 
viss information som kräver inloggning. 

All viktig information kommer naturligtvis att 
fortsätta spridas i form av informationsblad som 
detta, men på webbplatsen kommer 
informationen snabbare och det är mer detaljerat. 

GOD HELG 
Det känns lite tidigt att önska God Jul redan nu, 
men troligen är detta sista informationsbladet för 
året, så det är bäst att passa på att önska både God 
Jul och Gott Nytt År. 
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