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Ökad tomträttsavgift 
Styrelsen fortsätter att undersöka olika alternativ för kommande agerande. Som framgår i media är det ett 
antal föreningar i staden som driver juridiska processer mot kommunen. Vi har efterfrågat vad 
köpeskillingen skulle bli och avvaktar svar i början av 2020. Det nya avtalet ska börja gälla fr.o.m hösten 
2020. Om kommunens krav går igenom skulle det innebära en genomsnittlig kostnadsökning någonstans 
mellan ca 200 sek/ mån till 750 sek/ månad per lägenhet. 
 
Vi söker en till ledamot till styrelsen!  
Vi ser gärna att fler med juridikkunskaper söker till styrelsen, särskilt i samband med bland annat 
tomträttsavgiften. Men oavsett bakgrund är såklart alla välkomna med ansökan (kort info om dig själv och 
dina kunskaper) till valbredningn@gbghus14.se. 
 
Nu är det dags att lämna in era motioner till stämman! 
De skickas till web.styrelsen@gbghus14.se senast 31/8 för behandling. 
 
Rensning av undanställda cyklar 
Redan utrensade cyklar, som har stått i avgränsat förråd, kommer att bortforslas senast den 30 september.  
 
Intresse av grannsamverkan? 
Är du intresserad av att engagera dig i grannsamverkan eller vill höra hur det fungerar? Under hösten 
kommer polisen besöka oss och informera oss i föreningen. Maila oss om du önskar delta. Mötet kommer 
hållas kvällstid (datum och tid ej fastställt än) och vi bjuder på kaffe och bulle! 
 
Nytt lås- och kamerasystem avslutat och godkänt 
För information gällande bokning, beställning extra taggar, vilka källardörrar som ska användas för 
aktivitetsrummen, etc hänvisas till föreningens hemsida: www.gbghus14.se  
Installationskostnaden för hela projektet blev 1,9 Msek enligt plan (vi har redan fångat två tjuvar på film, 
denna är nu överskickad till polisen) 
 
Ta hand om grillar vid uteplatser 
Avslutningsvis påminner vi om att grillar som står utomhus ska tas om hand, om inte kommer 
fastighetsskötaren slänga dessa i samband med november månads containerhelg, det tycker vi är onödigt. 
 
Kommande containerhelger 
14-15 september 2019 
23-24 november 2019 
22-23 februari 2020 
25-26 april 2020 
 
Hoppas ni får en fin start på hösten! 
 
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 


