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Nya styrelseledamöter sökes! 

 

Är du intresserad av att engagera dig i vår fina förening och bli ledamot i styrelsen? Nu söker vi två nya 

styrelsemedlemmar samt en ny medlem till valberedningen. Är du eller någon som du känner intresserad 

av att ställa upp är du varmt välkommen att kontakta valberedningen på följande adress. Skriv gärna några 

rader om varför du vill söka och om du har några specialkunskaper rörande till exempel 

fastighetsförvaltning, byggnadsvård, energifrågor, eller annat! valberedningen@gbghus14.se  

 

Årets stämma 

Årets stämma kommer att som vanligt hållas i Guldhedens Studiehem 9 nov kl 18:00. Separat inbjudan 

med detaljer kommer att distribueras tillsammans med årsredovisningen. 

 

Rensning av cyklar och inventering av cykelförråd 

Vi har nu samlat ihop ”överskottscyklar” och därmed skapat ökat utrymme för de cyklar som används. 

Vissa cykelutrymmen är också väldigt ”krångliga” att ta sig in i med cykel, exempelvis Bex 9 och Hjort 6. 

De lösningsförslag vi tittar på är att bereda utrymme i andra huskroppar än den som man bor i idag, att 

sätta upp ramper och eventuellt lägga plattor på gräsmatta för att underlätta transport av cyklar och att 

skapa möjlighet att parkera och låsa fast cyklar i portalerna mellan huskropparna, samt att sätta dörrstoppar 

på källardörrar. 

 

Vi har även tittat på alternativ att bygga separata cykelskjul men dessa är dyra och vi kommer inte att få 

byggnadstillstånd.  

 

Avfallshantering 

Vid tömning av avfallscisternerna har Göteborgs stad observerat felsortering av avfall. Hädanefter kommer 

det utgå en felsorteringsavgift varje gång det sker. Vi ber er att vara noggranna med att sortera avfallet i rätt 

cisterner. 

 

Ta in era grillar för säsongen 

Nu när hösten är här och höstrusket är på intåg påminner vi er om att ta in era grillar som står på 

utegårdarna så att de inte blåser iväg och går sönder. 

 

  

Se över era pallkragar inför vintern! 

Kom också ihåg att se till att era pallkragar har kvar sin inplastade lapp så 

vi vet att den är upptagen, samt rensa pallkragen på ätbara föremål så att 

vi håller råttor borta. 

 

Ha en härlig höst! 
 

  
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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