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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Vårens två städdagar genomfördes under april och maj.
Under städdagarna iordningsställdes grillplatsen med
dess möbler samt bänkarna i parken oljades in och kom
på plats liksom röjning av gemensamma utrymmen, miljöstationer och cykelrum. Jag vill här passa på att tacka
alla er som ställde upp med er tid och arbetsinsats under
en eller båda städdagar.
Under våren har medlemsservice fräschat upp föreningens gästlägenhet med b.la. nya sängar och textilier. Önskar ni engagera er i gruppen så tag kontakt med Thommy
eller Maria i styrelsen. Medlemservice är en bra ingång
och gruppen behöver bli större.
Vi i styrelsen har utöver den löpande förvaltningen även
avhållit budgetmöte under maj månad. Styrelsen beslutade här om oförändrad avgift för kommande verksamhetsår samt en ökad årlig avsättning i underhållsfond för att
bättre motsvara de uppskattade kostnader som föreningen har enligt underhållsplanen.
Under våren har beslut tagits om ett nytt system för att
optimera föreningens energianvändning och samtidigt
uppnå ett bättre inomhusklimat, läs mer om detta längre
fram i Bofinken.

Styrelsen arbetar vidare med åtgärder enligt föreningens
underhållsplan. Delar i besiktningen av fastighetens ventilation (OVK) återstår; främst rör det åtgärder av ventilationen hos föreningens kommersiella lokaler.
Som ni kanske observerat har även arbetet kring renoveringen av entrétrapporna fortsatt under våren. Första etappen är avslutad och återställning av gräsytor i parken efter detta arbete har nu skett. Mer om detta pågående och
kommande underhåll längre fram i detta nummer av Bofinken.
Vi går nu in i en tid av avkoppling och rekreation, förhoppningsvis kommer parken och då framförallt grillplatsen användas mer frekvent. Kvällarna blir varmare och
det blir skönare att sitta ute. Jag skulle här vilja påminna
alla om att tänka på ljudvolymen när det blir sent och
visa hänsyn gentemot sina grannar.
Tveka inte att ta kontakt med mig eller någon annan i
styrelsen för att framföra synpunkter och tankar om förbättringar, alternativt lämna ett meddelande till oss i styrelserummets brevinkast.

Med hopp om en fortsatt skön sommar
Johan Ohlsson
Ordförande

Bofinken utges av Styrelsen och Medlemsservice och utkommer ca fem gånger per år.
Vi vill påpeka att det inte är tillåtet att kopiera Bofinken utan upphovsmännens skriftliga tillstånd.
Kontakta oss gärna via e-post: info@goteborgshus13.se
www.goteborgshus13.se
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PÅ GÅNG I FÖRENINGEN
Miljövänlig uppvärmning
Som många av er kanske noterat så har temperaturen i våra lägenheter varit ojämn under många år. Detta har inte bara lett
till dåligt inomhusklimat, utan även till att föreningens kostnader för uppvärmning varit onödigt höga.
Fram till nu så har tillförd värme i lägenheterna styrts med
hjälp av ett fåtal termometrar placerade utomhus. Detta innebär att det ibland blir kallt i vissa lägenheter samtidigt som det
kan ha varit för varmt i andra lägenheter. Problemen har varit
störst när utomhustemperaturen varierat kraftigt eller då det
varit riktigt kallt ute. Eftersom systemet slösat med värme på
vissa ställen så har det helt enkelt inte räckt till överallt.

Detta är den temperaturgivare som kommer att placeras i lägenheternas hall. Den är avbildad i ungefär naturlig storlek (80 x 80 x 28 mm).
Montering av givare kommer att påbörjas i mitten
av augusti och ni som är berörda kommer att få en
lapp i brevlådan med fler detaljer innan det är dags.

I fortsättningen kommer värmen att styras med hjälp av ett
stort antal temperaturgivare som monteras inne i våra lägenheter. Bedömningen är att det ska räcka med att placera givare i
ungefär hälften av lägenheterna och att de som inte har någon
givare ändå kommer att få lika jämnt inomhusklimat. Systemet kommer på så sätt att kontinuerligt kunna anpassa tillförd
värme efter rådande behov. Det kommer att ställas in så att
olika önskemål om temperatur ska kunna tillgodoses. De flesta kommer att märka att de behöver skruva ner elementen för
att det inte ska bli för varmt.

Det nya systemet kan grovt förenklat ses som en modern motor med elektronisk bränsleinsprutning där det gamla systemet
mer liknar en gammal motor med förgasare. Effekten är att vi får högre värmekomfort till en lägre kostnad. Ytterligare en
ekonomisk effekt kommer av att leverantörer av fjärrvärme lägger på en straffavgift om det vatten som konsumenten lämnar
tillbaka är för varmt. För vår föreningen har detta inneburit att vi betalat mycket straffavgifter, speciellt på sommarhalvåret.
Projektet med att övergå till det nya systemet inleddes med uppdateringa i våra undercentraler i slutet av juni. I samband med
detta monterades även ett fåtal inomhusgivare. I och med denna insats kan systemet fungera under sommaren och förhoppningsvis kan vi se ett snabbt resultat med uteblivna straffavgifter. När det blir kallare till hösten så behöver systemet tillgång
till temperaturen inne i fler lägenheter och detta mointeringsarbete kommer att påbörjas i mitten av augusti. Mer information
kommer om detta.

Fredriksdalsgatan

Nya medlemmar
Av föreningens 192 lägenheter har åtta stycken bytt ägare
sedan förra numret av Bofinken.

Brynolfsgatan








Vi önskar er alla varmt välkomna och hoppas att ni kommer
att trivas i vår förening.

Linnea Callderyd, 3A
Pär & Ulf Arumskog, 3B

Falkenbergsgatan



Johan Anders Wendel, 6A
Karl Svenson & Frida Olsson Skans, 6C
Anton Senften, 10A
Karin Grandell & Anton Johansson, 12A

Nadja Eidisheikh Rabat & Fereshteh Pabarja, 11C
Pia Bäck, 13B
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Underhållsarbete
Entrétrappor

tilationsfirman kommer nu inom snar framtid påbörja att
stämma av åtgärderna för att slutligen, när samtliga är godkänna, skicka in en godkänd OVK.

I skrivande stund återstår mest småfix på den pågående entrétrapprenoveringen i föreningen som markentreprenören
GESAB har utfört. De trappor som hittills har renoverats
och snyggats till är:

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som varit hjälpsamma
med åtgärderna och vid besiktningarna. Har ni fortfarande
inte fått era brister åtgärdade, tveka inte att kontakta styrelsen för hjälp!

-

Falkbergsgatan 9A-9C, 13A-13E och
Brynolfsgatan 3A-3B.

Farlig skadegörelse

Dessutom har parkeringsplats 10 samt en extra parkering,
10B tillkommit.
I början av juni genomfördes slutbesiktning och det mesta
var till belåtenhet. Det som återstår är fogning av samtliga
renoverade trappor samt rengöring/tvättning av mur och sten
till vänster om Brynolfsgatan 3A:s trappa. Tyvärr uppdagades också ett litet hål i den lagade asfalten vid 9A, där sand
har runnit undan (det var dock inget som märktes innan reparationen). Planen är att det ska fyllas i igen. Fortsätter problemet kommer GESAB att göra om det nedersta trappsteget
igen, vilket kommer att gå inom den garantitid på 5 år som
GESAB lämnar enligt gällande praxis.
Eftersom kostnaden blev något högre än styrelsen och GESAB uppskattat så har styrelsen beslutat att vi gör halt i reparationerna av resten av entrétrapporna i föreningen. Underhållsplanen uppdateras med jämna mellanrum och i den
avser styrelsen att planera in renovering av resterande trappor.

Uppfräschningen av entré och trapphus
Som meddelats i tidigare Bofinken har det sista arbetet med
våra entréer, nya mattor och omlackning av källardörrar, tyvärr blivit lite av en surdeg. Nu är golvåterställningen runt
entrémattorna gjord och färdig. Det sista som återstår är omlackningen av källardörrarna. Där har entreprenören meddelat att det kommer att vara gjort innan industrisemestern och
med det så kommer uppfräschningen av entré och trapphusen vara avslutad.

OVK
Efter utförda OVK-besiktningar och utredningar om föreningens ventilation har påvisade brister nu börjat åtgärdas. Ven-

Styrelsen fick för ett par veckor sedan ett oroande mail från
en medlem. Någon hade då stulit en väska som suttit fast på
deras barnvagn. Som om det inte var nog med det så hade
förövaren även saboterat barnvagnen genom att lossa muttrar på själva vagnen.
Vi hoppas att detta var en engångsföreteelse, men uppmanar
ändå medlemmarna att vara uppmärksamma.

Ordning och reda
På förekommen anledning vill vi påminna om några viktiga
ordningsregler:
Det förekommer att obehöriga kommer in i våra miljöstationer och skapar oreda. Tänk på att inte släppa in någon utan
nyckel om du inte vet att de bor i föreningen!
I våra miljöstationer måste soporna sorteras i rätt sopkärl:




Påsar till matavfallet finns att hämta i miljöstationerna.
Inget avfall får läggas på golvet eller på hyllorna.
Elektroniskt avfall och kartong/wellpapp ska
slängas i ett särskilt soprum vid miljöstationen
utanför Fredriksdalsgatan 12.

Gångarna på vinden och i källaren ska alltid vara fria från
skräp och lösa föremål då de utgör hinder vid en eventuell
utrymning. Detsamma gäller trapphusen där dörrmattor
kan bli dödsfällor om det är bråttom och lamporna inte går
att tända.
Vi ber er att respektera parkeringsförbuden som råder
bl.a. framför garageportar och soprumsdörrar. Tänk på att
någon kan behöva komma in!

www.goteborgshus13.se
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ALLMÄN INFORMATION
Tänk dessutom på att nycklar till det övre låset kan vilken
låssmed som helst fila till! Där kan man aldrig vara säker på
antalet nycklar.

Medlemsservice informerar
Vi behöver bli fler
Vi i Medlemsservice sköter bl.a. uthyrning av gästlägenheten och föreningslokalen. Just nu är vi lite för få för att ge
rätt service och vi behöver därför utöka gruppen med fyra
personer.
Hör av dig till medlemsservice eller styrelsen om du är intresserad!

Uthyrning av gästlägenhet och föreningslokal
All information om gästlägenheten och föreningslokalen
finns på föreningens hemsida http://goteborgshus13.se/.
Har ni frågor så kontaktar ni oss enklast via mail, medlemsservice@goteborgshus13.se eller på telefon 076-250 65 94.

Rundvandring för nyinflyttade
I samband med våra städdagar anordnar Medlemsservice
ibland en rundvandring för nya och gamla medlemmar.
Under rundvandringen kommer föreningens olika lokaler att
visas upp: gästlägenheten, föreningslokalen med porslinsförråd, biljardrummet, bastun, mattvättstugan, träslöjdslokaler,
vävstugan och soprum.
Är du nyinflyttad eller har bott ett tag i föreningen, men
ändå inte riktigt hittar till allt så kan du skicka en intresseanmälan till medlemsservice@goteborgshus13.se

Fastighetsskötaren informerar
Om du hittar en trasig lampa
Om någon lampa i trappuppgången gått sönder så finns ett
enkelt sätt att meddela detta till mig. I övre delen av entrédörren finns en liten enkel ”lampindikator”. När en lampa är
trasig så fäller du ner den så ser jag det när jag går förbi utan
att behöva gå in.

Nycklar till nya medlemmar
Jag vill dessutom passa på att uppmana alla nya medlemmar
att stämma av med mig så att ni vet att ni har fått alla nycklar (4 st) som ska finnas till lägenheten. Låssystemet (ASSA
Cylinderlås) är spärrat och fler nycklar och låscylindrar kan
endast beställas via mig. Detta gör att jag har total kontroll
över vilka nycklar som är gjorda, till varje lägenhet.
Om säljaren har slarvat bort en nyckel så bör denne bekosta
ett eventuellt låsbyte. Detta är sannolikt svårt att få till stånd
lång tid i efterhand så var på er vakt!

ABC innehåller viktig information
Föreningens skrift ABC uppdateras kontinuerligt med information som är till för dig som medlem i vår Bostadsrättsförening. Det är viktigt att du som medlem tar del av detta. Några delar som är extra viktiga återges här i en något förkortad version. Skriften i sin helhet hittar du på hemsidan under
fliken Dokument.
I samband med överlåtelser är det vanligt med lite större renoveringar och då är det extra viktigt att hålla några saker i
minnet:
-

Tillstånd av styrelsen krävs vid omfattande arbeten
Förändringar av bärande väggar och i värmesystemet
(element mm.) får inte göras utan styrelsens skriftliga
tillstånd

Huvuddelen av allt i lägenheten ansvarar dock medlemmen
själv för och detta gör man förstås precis som man vill med.
Vid tveksamheter kring något som har med din lägenhet eller ditt medlemskap i övrigt att göra, tag för vana att konsultera ABC. Det går förstås även utmärkt att kontakta styrelsen.

Tillsammans skapar vi bättre ventilation
Våra hus är byggda med så kallad självdragsventilation, vilket innebär att det inte finns mekaniska fläktar som driver
ventilationen. Självdragsventilation är väldigt vanligt i äldre
hus men ställer dock krav på oss medlemmar för att den ska
fungera så som den är tänkt! Eftersom ventilationen är kopplad mellan lägenheterna så påverkas alla lägenheter i en trappuppgång av sina grannar. Här kommer fyra tips på hur vi
kan förbättra vår ventilation:
1.
För att den dåliga luften ska dras ut behöver också
frisk luft komma in i alla lägenheter! Se därför till att ha tilluftsspjället under fönstret i sovrummet öppet. Låt även frånluftsventilerna i köket, badrum, klädkammare eller sovrum
vara öppna.
2.
Det är inte tillåtet att koppla din spisfläkt till ventilationen! Det stör den normala funktionen och kan skapa
bak-drag. (Din granne vill slippa ditt matos).

www.goteborgshus13.se
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3.
Försök att hålla en jämn och normal innetemperatur. Ventilationen är beroende av termiska drivkrafter i husen och påverkas om det är för kallt eller varmt i husen.
4.
Hjälp våra hus lite extra! Husen är välbyggda men
just ventilationen kan vara känslig och för att inte riskera
fuktskador kan vi behöva vädra lite extra. Om flera ska duscha efter varandra, eller om det lagas långkok – öppna ett
fönster på glänt.

plats idag ska även ange registreringsnummer på ett fordon
som man personligen förfogar över.
De som svarade på denna uppmaning i förra numret av Bofinken och vars uppgifter är oförändrade kan bortse från detta.

Regler
Reglerna är under översyn, men de som gäller tills vidare är
i korthet dessa:

Information om garage och p-platser

-

Uppdatering

-

Eftersom många medlemmar har stått i kö flera år är listorna
i behov av uppdatering. Vi vill därför att samtliga medlemmar som idag hyr en bilplats eller står i kö till en sådan
skickar uppdaterade uppgifter till följande adress:

-

Den som stått längst tid i kön står först och blir först erbjuden lediga bilplatser.
Det är den som står i kön som ansvarar för att kontaktuppgifter är uppdaterade.
Det är tillåtet att stå i båda köerna
Varje lägenhet får hyra maximalt en bilplats

bilplats@goteborgshus13.se

Registreringsnummer till egen bil ska uppges när hyresavtalet ingås. Denna uppgift ska hållas uppdaterad.

Nödvändiga uppgifter från samtliga är namn, lägenhetsnummer och mailadress (alt. telefonnummer). De som hyr en bil-

Kölista
En uppdaterad kölista finns längre fram i detta nummer.
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NÄSTA NUMMER AV BOFINKEN
Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehållet i Bofinken.
Det går även bra att skicka text och/eller bild som du vill ha
publicerad under rubriken Medlemmarna har ordet. Skicka
innehållet direkt i e-postmeddelande eller som bifogad fil
till: bofinken@goteborgshus13.se. Föredrar du att uttrycka
dig på papper så går det utmärkt att lägga ditt bidrag direkt i
Styrelsens brevlåda.

Redaktionen förbehåller sig rätten att självständigt avgöra
vad som lämpar sig att publicera och även rätten att korta
ner bidragen. Att redaktionen väljer att publicerar ett inlägg
från en medlem innebär inte att redaktionen ställer sig bakom de åsikter som framförs även om vi mycket väl kan göra
det.
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Kölista till garage och p-plats

Köplats
P-plats

Kölistorna hade 2017-07-14 följande utseende:
Köplats
Garage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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LägenhetsAnmälningsnummer
datum
177
2012-09-27
157
2013-04-02
192
2013-10-09
101
2014-08-14
90
2015-02-04
127
2015-02-26
71
2015-08-17
168
2015-08-27
68
2015-09-29
98
2015-11-23
134
2015-12-06
11
2016-01-08
174
2016-01-15
61
2016-01-16
52
2016-02-25
108
2016-03-27
130
2016-04-09
80
2016-06-01
106
2016-06-21
41
2016-10-31
102
2016-11-04
161
2016-11-19
109
2016-12-18
54
2017-02-01
173
2017-03-05
71
2016-03-27
140
2017-03-27
63
2017-04-18
21
2017-05-04
172
2017-06-01
45
2017-06-26
151
2017-06-27
158
2017-07-10
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

LägenhetsAnmälningsnummer
datum
155
2013-02-12
31
2014-10-20
90
2015-02-04
127
2015-02-26
12
2015-04-02
172
2015-05-08
168
2015-08-27
68
2015-09-29
56
2015-10-04
84
2015-11-01
4
2015-11-10
98
2015-11-23
134
2015-12-06
161
2015-12-25
110
2016-01-07
174
2016-01-15
11
2016-01-08
122
2016-01-14
65
2016-02-08
52
2016-02-25
108
2016-03-27
130
2016-04-09
175
2016-04-19
53
2016-05-16
137
2016-05-23
106
2016-06-21
60
2016-08-07
34
2016-08-09
80
2016-09-06
184
2016-09-10
190
2016-10-14
41
2016-10-31
102
2016-11-04
109
2016-12-18
54
2017-02-01
173
2017-03-05
71
2016-03-27
140
2017-03-27
63
2017-04-18
21
2017-05-04
172
2017-06-01
45
2017-06-26
151
2017-06-27
158
2017-07-10
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LOKALER
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KONTAKTUPPGIFTER
Hemsidan (www.goteborgshus13.se)
Styrelsen – 2017 (info@goteborgshus13.se)
Johan Ohlsson
Thommy Ekegren
Anders Averö
Maria Tibe
Emil Tirén
Joachim Thorn
Erika Donko
Hillevi Lindblad
Malin Forsell
Daniel Oliva Andersson
Tomas Johnson
Lena Lanner (Riksbyggen)

031-18 33 68
070-091 33 02
031-20 84 79
031-16 24 75
070-228 04 13
070-223 87 73
070-850 92 66
070-175 94 54
070-577 30 97
070-399 31 28
070-279 38 88
031-704 55 62

Fastighetsskötare (fs@goteborgshus13.se)
Falkenbergsg 13A, källarplanet

031-18 57 85

Medlemsservice (medlemsservice@goteborgshus13.se)
076-250 65 94
Övrigt
Nycklar
Andrahandsuthyrningar
Lägenhetsöverlåtelser
Gästlägenheten
Föreningslokalen
Förrådsuthyrning
Bilplats
Bo-Finken
Avier, betalning, panter etc.

Maria Tibe
Maria Tibe
Joachim Thorn
bilplats@goteborgshus13.se
bofinken@goteborgshus13.se

Fastighetsskötaren
031-16 24 75
031-16 24 75
Medlemsservice eller hemsidan
Medlemsservice
070-223 87 73
077-186 08 60

Journummer
Vid behov av omedelbar hjälp då fastighetsskötaren inte är i tjänst eller för att nå störningsjouren, ring
SOS Alarm 031-334 12 27

www.goteborgshus13.se

