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Ny styrelse
Efter stämman, den 4/11 -09, Har en ny 
styrelse formerat sig och ser ut som 
följer: 

Ordförande Jörgen Bergman
Sekreterare Marcus Rudholm
Vice Ordf. Daniel Andreasson
Ledamot Håkan Nilsson
Ledamot Ingela Palmertz

Ledamot Matthias von 
Grünigen

Ledamot 
Riksbyggen

Katarina 
Björnsdotter

Suppleant Henrik Rydbeck
Suppleant Mårten Smedberg 
Suppleant Jonas Liljenfeldt
Suppleant 
Riksbyggen

Eva Ekström

Höjd avgift för parkering
Ökade avgifter för marken medför att det 
kommer att ske en höjning av avgiften 
för parkering. Avgiften höjs därför till 200 
kr per parkering.

Ingen biltvätt på gården
Styrelsen vill informera om att det inte är 
tillåtet att tvätta bilar och dyl. på 
föreningens mark. Detta medför 
olägenhet för övriga boende och är inte 
bra för miljön. För biltvätt 
rekommenderas istället 
bensinmackarnas anläggningar som är 
förberedda att ta hand om de miljöfarliga 
ämnen som finns i bl.a. 
bilvårdsprodukter.

Råttjakt
För att att utvärdera och bekämpa 
problem med råttor kommer fällor att 

placeras ut i området. Det är ett försök 
som ska utvärderas för att dels se hur 
omfattande problemet är samt om vald 
metod är den rätta åtgärden.

Bredbandet sänks till 79kr
Det är allt fler som ansluter sig till 
föreningens egna fiberLAN-nät. 
Kostnaden per användare minskar och 
styrelsen har därför beslutat att sänka 
avgiften till 79 kr/hushåll. Tjänsten som 
tillhandahålls är på 100Mbit/s och är 
betydligt bättre och billigare än de 
alternativ som finns tillgängliga idag 
(jämför med Comhem:s 100/10, som 
kostar 399 kr/mån). Ytterligare info finns 
på föreningens hemsida, 
www.gbghus14.se

Fastighetsskötaren på Semester
Pelle är på semester t.o.m. den 25:e 
april. Under denna tid ersätter Anders 
Osberg.

Balkongrenovering
Arbetet med att renovera våra balkonger 
går vidare. Resultatet från enkäten som 
genomfördes i höstas visade att en stor 
majoritet är för djupare balkonger (78%) 
och aluminium-räcken (78). Knappt 
hälften (45%) är intres-serade av att 
glasa in medan betydligt färre (20%) 
önskade behålla stålräckena. Status för 
projektet är nu att styrelsen undersöker 
hur projektet ska drivas.

Fasad
Fasaden på Dr. Bex Gata  9c är nu snart 
färdig-renoverad. Det har fogats, bytts 
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balkar, lagats sprickor och en 
hydrofobering har genomförts.
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