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Årstämma 25 oktober, lämna in motioner senast sista augusti
Torsdag 25 oktober hålls årets stämma. Du kan lämna in motioner under hela året men för att de ska kunna 
tas upp på stämman måste de vara inlämnade senast den sista augusti. Adressen är styrelsen@gbghus14. 
Du kan också lämna dina motioner i pappersformat hos fastighetsskötaren. Vi vill samtidigt påpeka att alla 
förslag och ideèr inte nödvändigtvis måste bli motioner. Ni är välkomna att när som helst under året lämna 
in era funderingar till styrelsen för behandling på kommande styrelsemöten.

Månadsavgift för verksamhetsåret 180701 - 190630
Avgiften är oförändrad för verksamhetsåret.

Brist på styrelsemedlemmar
Är du intresserad av att påverka din boendemiljö? Gillar du föreningsliv? Har du några timmar i månaden 
att avsätta mot ersättning i vår fina förening? Vi behöver bli fler i styrelsen. Hör av dig till 
valberedning@gbghus14.se. Vi ser gärna kvinnligt engagemang.

Sophantering, hur svårt kan det vara
Ånyo har vi problem med sophantering. Det tycks finnas några individer i föreningen som konsekvent 
nonchalerar instruktionerna som finns uppsatta i sophuset. Vi får klagomål från medlemmar, de som 
hämtar sopor och fastighetsskötaren. Allt detta genererar extra kostnader för föreningen. Det är dubbelt 
nonchalant med tanke på att vi ställer ut skräpcontainer 5 ggr per år just för att kunna ta hand om 
avvikande sopor. Denna extra containerhantering kostar föreningen ca 20000 sek per år. Om någon 
medlem ser en dylik överträdelse, rapportera då gärna till styrelsen.

Grillar på gården, renovering av affärshuset, containerhelger, cykelrensning
 Ta in din grill när den svalnat. Det är förbjudet att använda gården som förvaringsplats.
 Renovering pågår i affärshuset. Coop har stängt under vecka 41 för installation av ett nytt 

kylaggregat.
 Kommande containerhelger: 15-16 sep, 17-18 nov, 23-24 feb, 27-28 april.
 Lappning och bortforsling av cyklar från gemensamma utrymmen har försenats men kommer att 

genomföras under hösten. Information om förfaringssätt kommer senare.
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