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Först och främst – tack för senast! 
Vad roligt med sådant stort engagemang på föreningsdagen den 4 september! För er som inte deltog 
arrangerade vi i samband med konstrundan på Guldheden en loppis och även trädgårdsgruppen träffades 
och gjorde en gemensam insats med vår utemiljö. Vi fick även in många och bra idéer på hur vår förening 
kan utvecklas. Tack för detta och roligt att se er! 
 
Svar på medlemmars frågor  
Mängden inkomna medlemsfrågor har ökat i takt med att lägenheter byter ägare. Många svar kan man få 
via Introduktionsbrevet alla nya medlemmar får, alternativ via vår hemsida www.GbgHus 14.se under 
”Vanliga frågor”.  Vår ambition är att öka informationen ytterligare via dessa kanaler i första hand. Således 
ber vi dig att skicka in dina synpunkter om informationen är bristfällig eller saknad helt på hemsidan så ska 
vi åtgärda det. 
 
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll ) är genomförd i affärshuset 
Vi har fått ett antal påpekande som kommer att åtgärdas under hösten. 
 
Stämman 
Du har nu möjlighet att delta på stämman och göra din röst hörd. Stämman hålls onsdag 17/11 18.00  
 i Guldhedens Studiehem, som vanligt.  Fullmakt kan ges om du inte kan närvara fysiskt ( ingen får som 
ombud företräda mer än en medlem)  Årsredovisningen delas ut senast 3/11 (2 veckor innan stämman) 
 
Com Hem / Tele 2 kanalutbud 
TV 10 kommer att ersätta TV 6 och kommer ske tidigast 31 okt. 
 
Våra gårdar och utemiljöer 
Vi vill också påminna er om att ta hand om era grillar och göra i ordning i era odlingslådor inför höst och 
vinter. Odlingslådor med ätbara saker i kan dra till sig råttor och andra skadedjur, och det vill vi undvika. 
Det kan dessutom tråkigt och skräpigt ut med vissna växter i odlingslådorna. 
 
Containerhelger 
20-21/11 2021 
26-27/2   2022 
23-24/4   2022 
 
 
Hoppas ni har en fin höst! 
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