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Johan Olsson, styrelsens ordförande, hälsade ca 25st personer välkomna. 
 
Medlemsservice  
Vi måste akut få nya medlemmar till Medlemsservice, som sköter bokning av gästlägenhet och förenings-
lokalen. Barbro Ljungmark beskrev arbetsinsatsen vid en bokning:  
Det kommer ett mail om att det gjorts en bokning. Då ska man upprätta kontakt för nyckelhantering/-
betalning. Medlemsservice träffas ca 4 ggr/höst och vår och fördelar ”jourlistan”. Det utgår ett årligt arvode 
på 999SEK plus 2 fria nätter i gästlägenheten. Man träffas i föreningslokalen, fikar och har det ganska 
trevligt. 
Inom en snar framtid är det alltför få personer i Medlemsservice (2 st) och vi måste vara fler, så din insats 
kommer att uppskattas. Maila till medlemsservice@goteborgshus13.se. 
 
OVK 
Gösabs arbete med OVK pågår. Dels håller Gösab på med arbetet i ett flertal lägenheter, dels finns det en 
restlista där kontakt mellan medlem och Gösab ännu inte upprättats. Det är av största vikt för föreningen 
att OVK kan avslutas, så om du ännu inte fått en godkänd OVK, kontakta Henrik Winge/0708725651 
 
Nycklar 
Efter det att vi bytt ett antal lås och nycklar har det inte varit några inbrott. 
Det är nu nya lås i källardörrarna. Den vanliga lägenhetsnyckeln passar. Detta lås är ett smäcklås och 
därmed har vårt skalskydd förbättrats. 
Vi har också kunnat kvittera ut nya vindsnycklar. Till varje lägenhet hör nu en unik nyckel som bara fungerar 
i vindsdörren ovanför resp. lägenhet. Det återstår fortfarande ca 25 nycklar att kvittera ut och fortsatt 
utkvittering sker via fastighetsskötaren.  
Agneta Bratt tipsade också om att tack vare skalskyddet behöver inte källargångsdörren (mellan trapphus 
och källargång) vara låst. Den ska dock av brandsäkerhetsskäl vara stängd. 
 
Valberedningen 
Vi behöver nya styrelsemedlemmar. Hör av er med mail till valberedningen, Anders Averö och Logi 
Sigurdarsson, i god tid innan årsstämman 5 december 2019. Erika Donko lägger upp deras kontaktuppgifter 
på hemsidan. 
 
Dagsaktuellt 
Bredband 
Johan påminde om att det nya bredbandet kommer i mars 2020 och att vi inte ska teckna längre 
abonnemang. Mer upplysningar får vi längre fram. 
 
Information 
Erika påminde om möjligheten att prenumerera på nya inlägg på vår hemsida. Hon efterlyser också 
intresserade medlemmar som kan engagera sig i vår hemsida. Maila henne på info.goteborgshus13.se. 
 
Parkeringen 
Vi diskuterade vårt parkeringsbekymmer, som blivit allt större med tilltagande bebyggelse runt om och allt 
färre avgiftsfria platser. Flera goda åsikter kom fram. Detta är ju ett komplext ämne och det behövs flera 
motiverade medlemmar för att lösa vårt problem. Det bildades en arbetsgrupp på 6 personer som ska 
förbereda underlag till nästa styrelsemöte, 23 sept. Inledningsvis finns två uppgifter: 
1 – Undersök hur/var man kan ställa bilar, upprätta ett underlag som kan användas för att söka bygglov 
efter att styrelsen godkänt det vid nästa möte.  
2 – Se över och ev. ändra nuvarande regler för kölistan, som också ska godkännas vid styrelsemötet. 
 
Avslutningsvis annonserade Johan en ”Rundvandring”. Ingen anmälde sig, så detta ställdes in.  

 
Vänliga hälsningar/Styrelsen 


