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Vill du ha tillgång till ett motionsrum? 

Vi har fått en del frågor gällande motionsrummet och framförallt om styrelsen ämnar rusta upp rummet 

eller ej. Styrelsens inställning är att våra gemensamma lokaler ska vara självreglerande/självfinansierade 

av de medlemmar som nyttjar rummen. Vi vill dock vända på frågan till de medlemmar som nyttjar 

motionsrummet att inkomma med förslag på hur bedriva, utveckla och underhålla motionsrummet enligt 

ovan princip. Skriv era förslag till web.styrelsen@gbghus14.se. 

 

Glöm inte släcka dina levande ljus! 

December månad är den mest branddrabbade månaden under hela året. Majoriteten av bränderna inträffar 

på söndagar och helgdagar mellan klockan 12 och 18. Ca 70% av alla bränder under julmånaden beror på 

levande ljus, lämna aldrig levande ljus eller eldar utan uppsikt. Säkerställ att du har tillräckligt många 

fungerande brandvarnare i din lägenhet, en brandvarnares övervakningsområde bör inte överskrida 60 

kvm. För mer information om brandsäkerheten i föreningen, se hemsidan.  

 

Saknar du din cykel? 

Som ni kanske har märkt har vi genomfört en rensning av cyklar i cykelförråden. Alla cyklar har tidigare 

fått ett orange band och de cyklar som hade märkningen kvar rensades bort. Detta för att få mer plats i 

cykelförråden. Om din cykel blivit felaktigt bortforslad, kontakta: web.styrelsen@gbghus14.se  

 

Behöver du mer plats? 

Det finns för närvarande lediga förråd från 1m2 upp till 20m2 med och utan fönster för dig som behöver 

extra utrymme. Intresserade kan höra av sig till web.styrelsen@gbghus14.se 

 

Inget skräp i källargångar, vindar eller andra gemensamma utrymmen 

Vi vill också återigen påminna om att hålla allmänna ytor fria. Att skräp, möbler, lådor och annat lämnas 

kvar utgör fara och utrymningssvårigheter vid brand. Föremål som står i allmänna ytor forslas bort. 

Behöver du mer yta till dina prylar? Se punkt ovan. 

 

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt fröjdefull och vilsam julledighet! 

 

Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14  

Kontakt med styrelsen fås via web.styrelsen@gbghus14.se  

På föreningens hemsida www.gbghus14.se finns allehanda information gälla föreningen och dess skötsel. 
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