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 goteborgshus13.se 20-01-19/ab 

Johan Olsson, styrelsens ordförande, hälsade ca 30st personer välkomna. 

• Medlemsservice - Johan 
Mötet inleddes med att efterfråga nya medlemmar till Medlemsservice. Intresset var svalt, 
men vi hoppas att fler vill komma med. Medlemsservice handhar först o främst uthyrningen 
av gästlägenhet och föreningslokalen, samt att ställa upp vid andra tillfällen där medlemmar 
möts. Det är inte betungande och mycket välkommet om vi blir fler medlemmar. 

• OVK/Värme - Henrik/Agneta 
Henrik nämnde att det fortfarande finns ca 10 lgh kvar att OVK-godkänna. Underleverantören 
säger att det är svårt att komma in i dessa lägenheter och vädjar om samarbete.  
Agneta informerade om ventilation och vad som kan göras för att minska fukt i lägenheterna. 
All information finns på hemsidan (goteborgshus13.se). Sök på ”Värme” så visas text och fler 
länkar till nyttig information. 

• Garagenycklar - Johan 
Det pågår ett byte av alla garagenycklar. Vi gjorde en enkät i höstas, beställde nya lås/nycklar 
där det behövdes och nu, snart, kommer Bengt att börja byta lås och nycklar. Mer information 
kommer när det blir aktuellt. 

• Dagsaktuella frågor - Johan 

• Förråd - Det finns flera olika typer av förråd att hyra, som medlem, både stora och små. 
Kontakta styrelsen (info@goteborgshus13.se) om du är intresserad. 

• Prenumerera mera! Ta vara på chansen att hålla dig uppdaterad om vad som händer i 
föreningen. I högerspalten på hemsidan kan du anmäla dig som prenumerant, lämna din 
mail-adress och besvara första mailet, som är en bekräftelse, så är du igång. Varje gång vi 
skriver ngt på hemsidan får du ett mail. 

• Parkering - Agneta 
Köerna till parkering sker nu via Riksbyggens Köportal. Logga in på mitt.riksbyggen.se eller 
kund.riksbyggen.se och anmäl dig där. Mer info finns både på vår och på Riksbyggens 
hemsida. 
Bygglovet för nya p-platser är beviljat. Vi överväger att börja dela ut p-platser längs 
Brynolfsgatan. Då bör vi också anlita ett parkeringsbolag, som kan jaga bort alla som 
tjuvparkerar och blockerar. Det diskuterades fram och tillbaka och styrelsen kommer att 
ta beslutet nästa möte (2020-01-20). 

• Bredband - Kalle 
Bredbandet kommer att vara installerat 4 mars. Inför detta levereras routrar, en till varje 
lägenhet. De är föreningens egendom. Medlemmen kvitterar ut och ansvarar för den. Vi 
meddelar tid och plats när det sker. 
Flera var bekymrade, eftersom de har en Telia-mailadress. Lisa Flodin har tagit reda på att 
man inte behöver oroa sig. Man säger bara till när man säger upp sitt gamla Telia-
abonnemang. Adressen kan man behålla, som tur är. 

• Övrigt 
Kort info om att vi gärna vill ha förslag som förgyller det som tills nu kallats Städdagar. 
Förslag t.ex: namnbyte: Föreningsdagar. Aktiviteter, förutom att bära möbler: t.ex. bygga 
fågelholkar, leta påskägg, hoppborg till barnen, vända kompost. Alla förslag är välkomna, 
info@goteborgshus13.se. Låt fantasin flöda! 

• Avslutningsvis kvitterades det vindsnycklar (fortfarande 16 st kvar) och matt-tvättlås.  

 

Vi tackar för visat intresse 
Styrelsen 


