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Tomträttsfrågan  
Ingenting har hänt i vår tomträttsfråga, vi ligger således fortfarande i vilandeförfarende i avvaktan på dom 

gällande föreningar som ligger före oss i processen. BRF Otterhällan som förlorade mot kommunen i första 

instansen skall enligt plana komma upp i nästa instans i slutet på mars. Deras dom kommer att guida oss i 

vårt fortsatta förfarande. 

 

Kommande säsong i våra trädgårdar och utemiljöer 

Vi kommer under året påbörja en gallring i slänten ned mot skolan för att rensa mindre sly och glesa ut för 

att öka tryggheten och ljusinsläppet ner mot gångvägen. 

 

Vi påminner också om att vi under mars månad kommer göra den årliga inventeringen av odlingslådorna. 

Vill du som redan har en låda behålla den är det som vanligt viktigt att den är märkt med en inplastad 

namnlapp. Är lådan inte märkt senast 31 mars kommer lådan betraktas som ledig och den kommer att 

lämnas över till annan användare. Är du intresserad av att ha en odlingslåda i år? Maila styrelsen! 

 

Vi kommer också se över grillplatserna i år inför vår- och sommarsäsongen. 

 

Cykelförråd och vagnsförråd 

Under mars-april månad kommer en översyn av cykel- och vagnförråden att göras, vi kommer både rensa 

cyklar samt se över att dörrar och ramper är i ordning för att förenkla in- och utpassage till förråden. 

 

Vi vill också påminna er om att barnvagnar och dylikt inte får placeras i trapphusen, då de utgör brandfara 

och förhindrar utrymning. Står vagnar i trapphusen kan dessa komma att bortforslas. 

 

Rengöring av fönsterbleck och balkonger 

När våren nalkas behöver ni återigen rengöra era fönsterbleck och balkonger från alger, det ser dels mycket 

tråkigt ut med grönfärgade bleck och dessutom förkortas livslängden då bleck och plåtar blir förstörda. 

 

Ny layout och innehåll på vår hemsida 

Vi har sett över och uppdaterat hemsidan vilket innebär att det finns uppdaterad/ny information på sina 

ställen samt delvis en ny struktur. Gå gärna in på www.gbghus14.se och kom gärna med synpunkter om du 

saknar någon information! 

 

Källsortering i miljöhus, etc 

Det är viktigt att vi källsorterar rätt och i rätt kärl, då Göteborgs stad från årsskiftet tar ut en sanktionsavgift 

för föreningen om källsorterat material och hushållsavfall hamnar i fel kärl.  

Vad gäller plastavfallssortering är det också viktigt att plastpåsar med plastförpackningar inte 

stängs/försluts för då kan inte de olika plastsorterna som plastförpackningarna består av sorteras ordentligt. 

 

Tvättmedelförpackningar etc ska hädanefter heller inte slängas i tvättstugorna, utan tas med hem igen för 

att källsorteras korrekt. 

 

Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14 På hemsidan www.gbghus14.se finns allehanda 

information gällande föreningen och dess skötsel. Kontakt med styrelsen fås via 

web.styrelsen@gbghus14.se. 
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