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Informationsblad för Göteborgshus 14 
Juni 2013 
Balkongrenovering slutbesiktning 25 juni  
Hör av dig – snarast – angående fel som uppstått i samband med renoveringen. Alla 

anmälningar som hittills inkommit  har registrerats.  

 

Tomma lokaler   
På extra stämma i mars 2013 motionerade styrelsen om att få tillåtelse att omvandla 

Föreningslokalen och hela Hemtjänstlokalen på Doktor Hjort 4:s gård till 4 stycken 

bostadsrättslägenheter. 

Stämman biföll inte styrelsen förslag beroende på att man även fortsättningsvis vill ha en 

Föreningslokal. 

Styrelsen tog fasta på behovet och tog fram ett nytt förslag som skulle innebära att den 

”nedre” delen av Hemtjänstlokalen, ca 75 kvm, skulle omvandlas till ny Föreningslokal 

och den ”övre” delen respektive hela nuvarande Föreningslokal skulle omvandlas till 3 

stycken bostadsrättslägenheter. Även detta förslag röstades ned på extrastämma 2013-

05-30. 

Det finns alltså förråd och lokaler som står tomma. Vi ber dig att utnyttja kontaktnät för 

att finna intresserade. Uthyrda lokaler gynnar hela föreningen! Det finns att välja på, från 

små förråd till större utymmen med fönster, elektricitet och vatten. De kostar från 350 kr 

per kvm och år. Hemtjänstlokalen är 132,5 kvm stor. Vad kan vi använda den till? Vem 

kan tänkas vilja hyra den? Bra idéer söks! 

Lediga lokaler just nu: 

Doktor Hjorts gata 12C,  1 kvm 

Doktor Hjorts gata 12A,  12 kvm 

Doktor Hjorts gata 10B,  2 kvm 

Doktor Hjorts gata 6B,  6 kvm 

Doktor Hjorts gata 4A, 4 kvm 

Doktor Hjorts gata 4, 132 kvm – Hemtjänstlokalen 

Doktor Bex gata 9C, 14 kvm 

Doktor Bex gata 15,  8 kvm 

Doktor Bex gata 15,  1 kvm 

 

 

 

 

 

 

 


