Informationsblad Göteborgshus 14
April 2021

Föreningens el är nu klassificerad som Bra Miljöval!
Det innebär att vår el märkt med Bra Miljöval kommer från el från förnybara källor som dessutom
uppfyller hårda miljökrav. Till exempel vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i
känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk
mångfald. För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till miljöförbättrande projekt och åtgärder för
minskad energianvändning. Bra Miljöval är Sveriges enda miljömärkning av el och en av världens tuffaste.
Grannsamverkan
Under några år har vi förbättrat säkerheten kring och i våra hus genom till exempel ökad belysning på
innegårdar, byte till elektroniskt låssystem på ytterdörrar och kameraövervakning av källargångar. Som
resultat har inbrotten minskat kraftigt. Vi planerar nu nästa steg som är ett upprättande av
Grannsamverkan-gruppering. För att kunna genomföra bygger Grannsamverkan på engagemang från ett
antal medlemmar. Vi önskar således få kontakt med personer som kan tänkas ställa upp som
"grannsamverkansombud". Vi behöver ungefär 5-8 intresserade krafter. Kontakta gärna styrelsen om du är
intresserad och vill veta mer!
Ventilation
Nu när våren närmar sig är det dags att se över ventilationen i lägenheterna, se därför till att
friskluftsintagen ovan fönster respektive utsläppsventiler i rummen (sitter i rummen nära taken) är
öppnade.
Våra grönområden och gemensamma ytor
Vi har under vintern glesat ut träd och buskar i slänten ner mot Mossebergsskolan för att öka ”siktdjupet”
och tryggheten på våra gårdar och vägar.
Vill du ställa upp en odlingslåda? Är du intresserad av att delta i mindre, gemensamma trädgårdsprojekt i
föreningen? Maila gärna oss!
Internetproblem?
Under vintern har vi ju haft en del problem med våra internetuppkopplingar i föreningen. Vid problem med
internet – maila leverantören A3 för support, inte styrelsen! Kontaktuppgifter till A3 finns på vår webb.
Smutsiga fönsterbleck riskerar förstöra dem
Många av föreningens fönsterbleck ser ut som på
bilden här brevid, smutsiga av alger och avgaser.
Alger och smuts förstör livslängden på våra
fönsterkarmar, se till att tvätta dem!
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