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Har du förslag och idéer om hur föreningen ska utvecklas?
Skicka in din motion till årets stämma till oss! Vi behöver din motion senast 31 augusti.
Vi har också vakanta platser i styrelsen. Maila valberedningen, anna_v_bengtsson@hotmail.com om du är 
intresserad!

Comhem släcker analoga tv-nätet – ställ in din TV!
Den 8 september går Comhem över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, inklusive FM-
radio via tv-uttaget, utgår. Om din TV slocknar behöver du ändra inställningarna i din TV. Läs hur du gör på 
föreningens hemsida.

Ring endast LåsInväst vid akuta ärenden
Föreningens jourpartner Låsinväst har vid flertalet tillfällen blivit uppringda om ärenden utanför kontorstid av icke 
akut karaktär, vilket kostar oss pengar. Hädanefter kan du komma att själv bli ersättningsskyldig om Låsinväst 
används för icke akuta fall! Till akuta fall räknas exempelvis vattenläcka, inbrott eller annan allvarlig händelse. 
Andra problem anmäls till PLL Fastighetsförvaltning, vardagar 7.00-16.00 eller via felanmälan på vår hemsida. 
Telefonnummer och mailadresser hittar du på hemsidan samt i varje trappuppgång.

Information om årets stämma
Med anledning av restriktioner avseende sammankomster används i år ett digitalt anmälningssystem. Du behöver 
alltså anmäla din närvaro inför mötet, detta för att vi inte ska överskrida 50 personer i lokalen. Det kommer vara 
först till kvarn-principen och endast en person per hushåll kan delta. Självklart kommer vi se till att lokalen är luftig 
för att undvika trängsel. Vi uppmuntrar er att använda fullmakter för att ändå kunna rösta och göra din röst hörd! 
Stämman kommer preliminärt hållas under vecka 47. Mer information kommer.

Lufta dina element!
QSEC har under sommaren genomfört en del uppgraderingar i föreningens värmesystem som innebär att samtliga 
element i lägenheterna behöver luftas, detta arbete ingår i QSEC´s uppdrag. Luftningen kommer att ske v 36, QSEC 
informerar alla lägenhetsinnehavare vilka dagar man behöver tillgång till respektive lägenhet.

Rengör dina fönsterbleck
I våras bad vi er att tvätta era fönsterbleck. Vi påminner nu om att 
göra detta igen, det är på många ställen inte gjort, utan ser ut som på 
bilden här bredvid. Genom att tvätta bort alger och smuts på 
fönsterblecken förlängs hållbarheten och renoveringsbehovet 
minskar. Dessutom ser det mycket trevligare ut!

Utemiljö
Vi vill slutligen påminna om att se efter era pallkragar, så att det ser 
snyggt och prydligt ut, även om odlingssäsongen börjar lida mot sitt 
slut. 
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Ha en härlig start på hösten och var rädda om er!
Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14 
Kontakt med styrelsen fås via web.styrelsen@gbghus14.se. På hemsidan www.gbghus14.se finns allehanda 
information gällande föreningen och dess skötsel.
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