
Nr 6, Sep 2021 

Telefonnummer till styrelsen 
 
Ordföranden: Lars Eklöf 0706-55 76 47  Vice ordf: Jan Lidén 0734-43 80 65 

Sekreterare: Maria Karlsson 0704-71 05 54  Suppleant: David Tåhlin 0704-85 85 22 

Ledamot: Alex Hannoun 0733-33 19 05  Suppleant: David Hersvik 0708-44 67 99 

Ledamot: Lis Börjesson 0768-02 25 42  Suppleant: Abdol Vazae 0733-60 91 32 

Ledamot: Gun Kanmert 0705-41 17 65  Revisor: Adam Kovaszny 031-57 21 39 

 

Felanmälan: fastighetsservice@riksbyggen.se    0771 - 860 860 
 

 

• Höstens städdag 11 sep är inställd 
 

• Mopedkörning inom RB GBG HUS 42 
För att styrelsen ska kunna agera behöver vi namn på de boende som stör med mopedkörning. 
Om det är utomstående gäller 4 kap 7 och 8 §§ Trafikförordningen (Vid bostadsbebyggelse skall 
färdväg, hastighet och färdsätt anpassas så att andra inte blir störda i onödan). Detta innebär att 
de boende som blir störda själva får kontakta Polisen. Vid kontakt med Polis underlättar det om 
man har reg.nr på mopeden. Blir det många anmälningar är det lättare för Polisen att agera. 
Ang. farthinder är det inget styrelsen övervägt i dagsläget. Farthinder ställer till problem vid 
snöröjning och en räddningsväg skall vara så lite blockerad som möjligt. Om vi skall avgränsa vårt 
område på något annat genomgripande sätt, kan en motion lämnas till årsstämman med förslag. 
 

• Ändringar i lägenheten 
I bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns regler gällande bostadsrättshavarens ändringar 
i lägenheten. Av dessa framgår att du inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i lägenheten 
som innefattar 
• ingrepp i bärande konstruktioner 
• ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller 
• annan väsentlig förändring av lägenheten 
Vad som är en väsentlig förändring avgörs från fall till fall och kan inte i detalj preciseras. Det är 
därför bättre att begära tillstånd en gång för mycket än en gång för lite. 
Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd får endast vidtas efter att tillstånd från styrelsen erhållits. 
Vi har därför förtydligat vår rutin hur du skall gå till väga om du vill göra en ändring.  Detaljerad 
information finns på www.goteborgshus42.se och på www.mittriksbyggen.se. 
 

• Ägaren till moped med regnr XJY 08T ombedes kontakta Lis Börjesson i styrelsen. 
 

• ”öppet hus” test 
From okt kommer medlemmar ha möjlighet att komma och träffa någon eller några i styrelsen för 
att ställa frågor, få information mm datum är: 5.e okt 17,30–18,30 samt 9:e nov 17,30–18,30 
Varmt välkomna! 
 

• Återigen mycket klagomål ang. katter som använder lekplatsen som toalett vilket är trist för de 
barn som leker där. 
 
 

http://www.mittriksbyggen.se/
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