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Grillning endast tillåtet på gemensamma ytor 
Vi understryker återigen att grillning endast ska ske på innegårdarna pga brandrisk och boendes trivsel.  
 
Motioner till stämman  
Motioner som önskas behandlas på stämman i höst ska inkomma senast 31 augusti. 
 
Inbrott  
Fr.o.m. 1 i år januari anmäls alla inbrott/inbrottsförsök i föreningen. Hittills har vi i år anmält tio inbrott. 
Det senaste skedde 2 juni, två personer fastnade tydligt på övervakningsfilmen, det är rapporterat till 
polisen. Medlemmar - var observanta, se till att porten går igen bakom dig, att portar inte står öppna 
obevakade, ställ frågor till personer som verkar avvikande, rapportera till styrelsen.  
 

Ökad tomträttsavgift 
Vårt nuvarande avtal med kommunen gällande tomträtt löper ut hösten 2020, kostnaden är 720 ksek/år. 
Kommunen har nu skickat ett nytt avtalsförslag för kommande 10 år som löper på 2550 Ksek/per, dvs en 
höjning med 254%! Vi har bestridit avtalsförslaget. Om någon i föreningen är kunnig i dylika 
frågeställningar tar styrelsen gärna emot synpunkter på hur fortsatta processen bör drivas. 
 
Toaletter i källarna stängs av 
Toaletter i källarna kommer att stängas av då vi upptäckt att de missköts. 
 
Bokning av tvättstuga 
Alla lägenheter har två bokningstillfällen tillgängliga. Tvättstugorna kommer vara olåsta för medlemmar 
mellan kl. 22 till kl. 08. 
 
Bokning av övernattningsrum och föreningslokal 
Alla lägenheter har fem dagar tillgängliga både för övernattningsrum och föreningslokal. Bokningarna 
öppnas fyra månader i förväg. För frågor om lokalerna kontakta hotell14@gbghus14.se. 
 
Bortforslade cyklar 
Cyklar som PLL har omhändertagit vid tidigare rensningar kommer bortforslas 1 sep. 
 
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 

Skräp i vindskorridorer 
Trots uppmaningar om noll tolerans gällande nedskräpning kan det se ut som på 
bilden, Hjort 10A. Vi har påpekat brandmyndighetens krav på att det inte skall 
finnas något brännbart utanför förråd. Vi har containerhelg fyra gånger per år och vi 
gjorde en storstädning för några år sedan. Det är rent ynkligt att man kan med att 
ställa upp skräp på detta sätt. Om någon vet något om detta aktuella skräpupplag, är 
vi tacksamma om man kontaktar styrelsen.  

 


