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Informationsblad för Göteborgshus 14 
Oktober 2014 
Stämma 

Härmed bjuds du in till ordinarie stämma i Riksbyggens  Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus 

Nr 14. 

Stämman kommer att avhållas torsdagen den 23:e oktober 2014 kl 18:00 i Guldhedens 

Studiehem. 

Du kommer få ekonomisk och annan information från det gångna verksamhetsåret och 

dessutom få möjlighet att ställa frågor och göra din stämma hörd vad avser nya kandidater för 

kommande styrelse, inlämnade motioner mm. Som vanligt bjuder Föreningen på kaffe med 

tilltugg. Om det finns tid och intresse efter avslutat möte kan vi ha en frågestund av mer 

allmän karaktär. Motioner anslås på informationstavlor i trapphusen respektive läggs ut på 

Föreningens hemsida. 

 

Styrelsen kommentarer till Bo Wingårds skrivelse ”Öppet brev till medlemmarna i Gbg 

Hus nr 14”  

Wingård har för tredje året i rad i anslutning till stämma distribuerat en skrivelse till samtliga 

medlemmar i Gbg hus nr 14.  

Liksom tidigare skrivelser är innebörden att styrelsen och dess ordförande är inkompetenta, 

lögnaktiga och korrupta. 

Denna gång har Wingård utpekat ordföranden på ett sådant sätt att styrelsen kommer rättsligt 

att pröva skrivningen utifrån förtal och/ eller ärekränkning. 

Vi kommenterar inte vidare Wingårds lögner och insinuationer frånsett frågan kring uthyrning 

av gamla Vävstugan. Vi tycker att alla medlemmar bör få information om denna process som  

Wingård av naturliga skäl inte närmare kommenterade i sin skrivning. 

Styrelsen fick för några år sedan tillstånd av SBK (Stadsbyggnadskontoret)  att hyra ut 

Vävstugan till externt företag. Efter överklagande av Wingård i två omgångar kvarstod 

styrelsens tillstånd för uthyrning. Wingård överklagar då en tredje gång till Mark & 

Miljödomstolen. Vi tvingas då ta in advokathjälp i processen. Muntliga förhandlingar hölls i 

slutet av aug. I början på sep kom domen – föreningen har rätt att hyra ut. 

Kvar från processen finns kostnader på 43 ksek (Advokat, Riksbyggen, extra styrelsearbete) 

som kommer att belasta innevarande verksamhetsår och som samtliga föreningsmedlemmar 

får vara med att betala (hyresintäkten för lokalen är 40 ksek/år). 
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Informationsbladet fortsätter på nästa sida 

Ombyggnad av Förenings och Hemtjänstlokaler 

Skärgårdens Byggteknik AB (SBTAB) räknar med att få byggnadslov vecka 40 

(månadsskiftet sep-okt) för ombyggnad till 4 st lägenheter respektive ombyggnad till ny 

Föreningslokal. I kommande infoblad kommer mer information om ombyggnaden och dess 

ekonomiska konsekvenser för föreningen 

 

Övernattningsrum 

Pga ombyggnaden så kommer övernattningsrummet i nuvarande Föreningslokal att flyttas 

över till ”gamla gymmet” som ligger granne med bastu och det större övernattningsrummet. 

Överflyttningen sker v 40. 

 

Farligt avfall-bilen på Doktor Fries torg onsdag 17 okt kl 17:00-17:45 

Passa på att slänga farligt avfall och små elektronikprodukter som inte gör sig bland de 

vanliga soporna, t.ex. målarfärg, handverktyg och mobiltelefoner. Myrornas insamlingsbil 

kommer också att vara på plats. Där kan du lämna kläder, böcker, möbler m.m. 
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