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Regler för grillar
Under vår- och sommarsäsongen är det många som grillar på våra gårdar. Jätteroligt såklart! Det är endast
tillåtet att grilla mitt på gården, ofta utmärkt med en betongplatta eller liknande. Detta är viktigt för att
undvika gräsbränder och att os och rök från grillarna inte ska leta sig in i öppna fönster och balkongdörrar.
Rökning på balkonger
Vi vill återigen påminna om att rökning på våra balkonger upplevs som väldigt otrevligt och hälsofarligt av
grannarna när röken letar sig in i öppna fönster och balkongdörrar. Det finns allergiker, små barn och andra
i vår förening som inte mår bra av passiv rökning.
Cykel- och barnvagnsrensning – märk din cykel senast v 21
Cykel- och vagnsförråden börjar bli överfulla vilket ibland beror på att ägaren har flyttat och lämnat cyklar
och vagnar kvar. För att frigöra plats kommer vi nu att rensa i cykel- och vagnsförråden. Vi ber därför alla
att märka upp cyklar och barnvagnar med namn och lägenhetsnummer, använd gärna en väl synlig
markering vid sadelstolpe eller pakethållare alternativt på handtaget på vagnen.
Vecka 21-23 (23/5-12/6) flyttar vi alla omärkta cyklar och vagnar till ett förråd där de kommer förvaras i
tre månader innan vi skänker bort dem. Under den tiden är det bara att kontakta styrelsen för att återfå
cykeln eller vagnen efter beskrivning. Var också uppmärksam på att pulkor och snowracers ska ställas i
privata förråd, inte i cykel- och vagnsförråden.
Intresserad av att nyttja lådcykel i föreningen?
Vi vill undersöka hur stort intresset är för att använda lådcyklar, om föreningen köpte in att hyra för
medlemmarna. Låter det som något du skulle vara intresserad av att använda? Då är det viktigt att du
mailar styrelsen på web.styrelsen@gbghus14.se så vi vet hur stor efterfrågan är!
Öppna upp ventilationen och tvätta av fönsterbleck
Det är vår och dags att se till att din lägenhets ventiler är öppna för insläpp/utsläpp av luft. Detta för ett
mindre fuktigt och bättre inomhusklimat. Ventiler finns både i överkant på fönstren och i väggar.
Vi påminner också om att tvätta av era fönsterbleck och balkonger. Alger och smuts försämrar livslängden
och kvaliteten och ser dessutom tråkigt ut.
Renovering/uppfräschning av gemensamma utrymmen inomhus
Föreningens alla trapphus är nu färdigmålade förutom några fönster och räcken. Tyvärr har vi redan flera
skador efter möbelflytt med märken i väggarna och skrapmärken efter cyklar och barnvagnar som lutas
mot väggarna, var gärna försiktiga när ni bär in och ut material och saker!
Vi har påbörjat slipning och lackning av entrépartierna, ommålning av garage- och källardörrar samt
smidesräcken som enligt tidsplan ska vara klart under sommaren. Källargångar, tork- och tvättstugor,
skyddsrum och intilliggande utrymmen ska också efter många års slitage äntligen få en uppfräschning.
Detta projekt kommer ske succesivt under året och beräknas vara klart i december 2022.
Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14. På www.gbghus14.se finns allehanda information gällande
föreningen och dess skötsel. Kontakt med styrelsen fås via web.styrelsen@gbghus14.se

