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2016 års stämma 
En gång om året hålls stämma. Det är vid detta tillfälle som föreningens årsbokslut 
presenteras, medlemmar får möjlighet att påverka styrelsesammansättningen och även rösta 
avseende inskickade motioner. Dessutom har vi de senaste åren haft en allmän frågestund 
efter avslutad möte. 
På årets stämma kom medlemmar från 37 lägenheter, det innebar ca 15%  representation. 
Det har varit en allmän nedåtgående trend de senaste åren. Vi i styrelsen funderar på vad som 
skulle kunna göras för att öka på intresset och önskar nu få era synpunkter och förslag på 
detta. Hör av er med synpunkter till web.styrelsen@gbghus14.se 
  
Aktiviteter för genomförande under 2017 
• Vi räknar med att att renovera horisontella avloppsstammar som ligger i källargolven 

eller därunder. 
• Vidare planerar vi att renovera affärs- och sophuset på Bex 4 utvändigt. En aktivitet som 

vi funderat på länge. 
• Vissa gångar och parkeringsplatser kommer att asfalteras. 
• Utomhus gallring av träd och buskar kommer att fortsätta. 
• Det kan bli aktuellt med dränering av vissa delar av husgränden. 
• Vilka förslag har du? web.styrelsen@gbghus14.se 

 
Jul – tjuvar, se upp 
Minska risken för inbrott när du är bortrest. Det kan exempelvis ske med hjälp av 
grannar/vänner som har din bostad under uppsikt. Timer på belysningen har en avskräckande 
effekt på tjuvarna. 
 
Lite av varje 
• En julönskan från oss som använder slöjd- & motionsrum: underlätta för nästa 

användare genom att lämna rummet välstädat. 
• Köksfläkt får inte kopplas in i ventilationen. Kolfilterfläkt är enda alternativet som 

tillåts. 
• Sätt inte upp lappar om Facebookgrupper, klädinsamling eller annan information med 

tejp på våra nymålade entré- och källardörrar, färgen skadas/släpper när de tas bort. 
Kamal, vår lokalvårdare ber också om att inga lappar tejpas upp på fönsterrutorna då 
han har svårt att få bort tejprester och kladd från rutorna. Använd anslagstavlorna inne i 
trappuppgången. 

 

 
 
 
 
 
 

GOD	JUL!	
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