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Årets stämma flyttad! 
På grund av de nya och skarpare Corona-restriktionerna är årets stämma flyttad från 18 nov till 2 dec. Vi 
kommer också att tillämpa ett så kallat poströstningsförfarande, vilket innebär att medlemmar inte kommer 
att få deltaga på stämman, utan röstning kommer göras med post. Detta eftersom vi enligt 
rekommendationerna inte ska träffa andra personer utanför egna familjen. Vidare information och 
instruktioner kommer att distribueras så snart som möjligt. 
 
Fruktträd och bärbuskar planteras i föreningen 
På flera gårdar ska vi plantera vinbärsbuskar, äppelträd och rosenbuskar, som ett steg i att bevara våra 
gårdar lummiga och grönskande. Detta kommer göras under november månad.  
 
Felanmäl felaktigheter i föreningen 
Obehöriga personer har påträffats i några av våra trappuppgångar. Medlemmar i föreningen ska omgående 
reagera och felanmäla dörrar som ej går i lås, eller annat som kan uppfattas som avvikande, som gör att 
obehöriga kommer in. Detta görs till lars.thorell@pllfastighet.se 
 
Misskötsel av våra gemensamma ytor 
Många missköter städning efter sig när det gäller gemensamma lokaler som bastun, gymmet men även 
slöjdrummet. Det bidrar till irritation, negativa upplevelser, och merkostnader för oss boende i föreningen.  
 
Grillsäsongen är över sedan länge - ta in era grillar från uteplatserna. Om inte forslas de bort om en vecka 
(15 nov). 
 
Tänk på hur ni lämnar elscootrar – det kan skada er granne 
Många transporterar sig med elscootrar som sedan lämnas slarvigt på 
trottoaren. Vi har både synskadade och rörelsehindrade personer i 
föreningen. Detta utgör en fara för dem. Vid händelse av nödfall står dessa 
också i vägen för utrymning och blåljuspersonal. Var vänlig och tänk på din 
och dina grannars säkerhet. 
 
Tomträttsfrågan 
Vår process mot kommunen i tomtgäldsfrågan ligger fortfarande som 
vilandeförfarande i avvaktan på att BRF Otterhällans fall skall prövas i 
Mark&Miljööverdomstolen, eventuellt dom i början på 2021. Frågan 
angående möjligheten att köp ”loss” tomten till ”rimligt” pris från 
kommunen har bordlagts i Fastighetsnämnden ett flertal gånger. Nytt möte 
inplanerat till feb 2021. 
  
Vi har uppdaterat reglerna för andrahandsuthyrning, se hemsidan.   
 

 

 
 
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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