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Optimera din inomhustemperatur och främja ett gott inomhusklimat i hela föreningen 

Värmen i våra lägenheter regleras centralt och styrs av sensorer som sitter uppsatta i ett urval av 

lägenheterna. Värmesystemet påverkas av vädret utomhus vilket gör att systemet förbereds för rådande 

väderlek. Tänk därför på att ha elementens termostater vridna på max och vädra inte lägenheterna ”lite 

grann” under lång tid, utan ha fönster och dörrar stängda vintertid. Ska du vädra, gör det snabbt och 

ordentligt under en kort period.  

 

Kontrollera din brandvarnare hemma! 

Nu inför juletid är det bra att komma ihåg att säkerställa att de fyra B:na finns hemma och fungerar: 

Brandvarnare, Brandsläckare, Brandfilt och Boende försäkrat. Små men ack så viktiga saker för att inte 

olyckan ska vara framme! 

 

Spola inte ner fett i avloppet – det skapas fettproppar 

Tänk på att torka av hushållsfett ur kastruller, stekpannor och liknande. Fettet stelnar i avloppen och 

”armeras” av annat skräp som spolas ner vilket skadar avloppssystemet ordentligt.  

 

Fler cykelförrådsplatser finns 

Förfrågan om fler cykelförrådsplatser har inkommit och vi har under hösten frigjort plats genom en 

cykelrensning av bortglömda cyklar. Vill man fortfarande ha mer utrymme för sin cykel, gå in på webben 

och läs hur du går till väga under inlägget ”Cykelförvaringsutredning 2022”. 

 

Utemiljöer 

Slänten ner mot Mossebergsskolan samt slänten mot spårvagnsspåret har rensats på mindre träd och sly för 

ökad trivsel och ljusinsläpp och för att återställa utemiljöerna som de en gång såg ut.  

 

Föreningslokalen stängd för bokningar  

Från och med 16/1 till och med 31 mars är föreningslokalen stängd för bokningar. Detta för att lokalen ska 

användas för boende som drabbats av reliningsarbetet – se nedan. 

 

Relining av stammar påbörjas i januari 

Ett akut reliningsarbete kommer att utföras med början i januari och avslutas i mars.  

Vidare information kommer att läggas ut på hemsidan.  

 

Till slut vill vi också informera om att PLL Fastighetsförvaltning byter namn till Nabo, 

men i övrigt inga förändringar.  

Nabo kommer att omgående att sätta upp nya kontaktuppgifter i respektive trapphus. Dessa 

kontaktuppgifter finns dessutom på hemsidan under fliken Felanmälan till fastighetsförvaltare. 

 

 
Med detta önskar vi en rofylld och God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

 

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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