
 

Informationsblad Göteborgshus 14 
Mars 2023 

 
Uppfräschning av övernattningsrum och bastu genomförd 

Båda övernattningsrummen har målats om i en ljusgrön färg. De har också utrustats med väggmonterade 

dammsugare som är lätta att använda. Bastuavdelningen och övriga utrymmen har målats och tidigare 

skador har åtgärdats. Vår förhoppning är att detta ska öka trivseln och även underlätta för er som hyr 

övernattningsrummen att hålla dem fräscha. 

 

Underhåll av trapphus och källargångar 

Den stora renoveringen av ytskikt i trapphus, källargångar, källardörrar, utvändiga räcken och smide 

beräknas vara klar under april månad varefter vi kommer redovisa åtgärder och kostnader. 

 

Påminnelse att cykelrensningen är klar – saknas din cykel? 

I höstas genomfördes en cykelrensning för att ta bort bortglömda cyklar. Om din cykel har blivit felaktigt 

flyttad kan du hämta den mot beskrivning senast 15 maj, då töms förrådet med de ihopsamlade cyklarna. 

 

Odlingslådor – se till att din låda är namnad senast 31 mars om du vill ha den kvar! 

Nu börjar det dra ihop sig för odlingssäsong igen och naturen börjar snart spira! Som vanligt görs en 

inventering av lediga lådor under våren. Glöm inte att se till att din odlingslåda är namnad med namn och 

lägenhetsnummer i en inplastad lapp, om du vill ha kvar den, senast den 31 mars. Är lådan onamnad 

därefter upplåts lådan till en annan.  

Vill du ha en odlingslåda till ditt förfogande? Maila styrelsen! 

 

Doktor Bex gata 9C – relining och råttproblem   

Vi genomför två åtgärder – den ena är relining av alla aktuella rör och stammar för att förhindra att råttor 

ska kunna komma in och ut ur trasiga rör, samt den andra att riva ut en av de två lägenheterna ner till 

bottenplattan för att upptäcka eventuella håligheter som råttor kan utnyttja. Lägenheten kommer att 

råttsäkras från insidan av alla väggar. Reliningen är nu klar. Det återstår att ”råttsäkerställa” och återställa 

lägenheten, klart senast den 30 april. Lägenheten bredvid avvaktar vi med tills vidare – ingen har hittills 

bott i lägenheten så vi vet inte om det finns samma problem i den. Om så är fallet kommer denna lägenhet 

genomgå samma process. Total beräknad kostnad ca 1,5 msek. 

 

Böcker att läsa finns i mangelrummet på Doktor Hjorts gata 4A! 

I mangelrummet på 4A finns en hylla med böcker som andra i föreningen inte ville ha längre. Det är bara 

att gå dit och ta för sig! Du får tillgång till mangelrummet genom att boka på vanligt sätt. 

 

Släng inte vassa föremål i restavfalls- eller kompostbehållarna – de går sönder 

I avfallsbehållarna är en stor säck monterad. När vassa föremål, exempelvis pinnar, glasskärvor, keramik, 

krukor, med mera slängs ner kan säcken rivas sönder när avfallsbehållarna töms. Det medför väldigt stora 

kostnader att byta säckarna, som vi gärna vill undvika.  

 

Ställ inte heller skräp och uttjänta prylar vid sidan av moluckerna utan släng dem på återvinningscentralen 

i Högsbo eller invänta våra containerhelger. 
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