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Föreningsstämma 2018 
GbgHus 14 håller stämma 2018-10-25, kl 18 i Guldhedens Studiehem. Välkomna 
 
Slutbesiktning av Fasad och Balkongrenoverings projektet  
Slutbesiktning har gjort och ett antal anmärkningar skall åtgärdas av entreprenören, PSAB. Det är i 
huvudsak puts och målningsarbete. Kommer att göras i höst om väderleken tillåter, annars i vår. 
 
Renovering av affärshuset och sophuset / MC garaget bakom COOP 
Renoveringen är besiktigad och godkänd. Återstår att byta markiser på framsidan, diverse målningsarbete 
och uppsättande av fasadbelysning. 
 
Grillar 
Det står en hel del grillar ute på våra innegårdar som har stått ute under en längre period. Vi vill 
uppmärksamma er om att dessa kommer att kastas per sista oktober. Vi kommer även att kasta grillar som 
står i gemensamma utrymmen, exempelvis i cykel och skyddsrum. Alla privata tillhörigheter skall placeras 
i de egna förråden 
 
Nytt låssystem är under upphandling 
Nytt låssystem kommer att upphandlas under hösten. Skall vara färdig installerat under Q1, 2019. 
Låssystemet skall gäller samtliga ytterdörrar, dörrar till tvättstugor och gemensamma andra utrymmen. 
Vidare kommer vi att sätta upp bokningstavlor för bokning av tvättider 
 
Andrahandsuthyrning 
Som bostadsrättsinnehavare får du inte låna ut eller hyra ut din lägenhet kortare eller längre tid till någon 
för ”självständigt brukande” utan styrelsens medgivande. 
Om lägenheten hyrs ut utan godkännande från styrelsen så kan innehavaren i slutändan förlora 
medlemskapet i föreningen och därmed tvingas sälja sin lägenhet. 
Mer information finns på föreningens hemsida 
 
Cykelrensning 
Information gällande pågående cykelrensning finns på hemsidan 
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