
Nr 2, mars 2022 

Telefonnummer till styrelsen 
 
Ordföranden: Lars Eklöf 0706-55 76 47     

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

Vice ordf: Jan Lidén 0734-43 80 65  Suppleant: David Hersvik 0708-44 67 99 

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

Ledamot: Kristian Lindberg 0721-59 22 13  Revisor: Peter Hansson 0702-56 34 52 

 

Felanmälan: fastighetsservice@riksbyggen.se    0771 - 860 860 
 

 

• Vi har fått en uppdaterad och väldigt fin tvättstuga. Vi får behålla allt utan kostnad eftersom 
PODAB kommer använda bilder till sin broschyr. Nu måste vi tillsammans se till att den fortsätter 
vara lika fin. 
 

• Öppet hus kommer hållas 5 april kl 17:30-18:30 i föreningslokalen, varmt välkomna. 
 

• Fläktbyte på taken är försenade pga. Leveransproblem. Nytt datum för fläktbyte är 25 april-11 maj 
och injustering 6-17 Maj. Ni kommer bli meddelade när det börjar bli er tur för injustering. 

 

• Våra cykelrum ska få nya cykelställ men som det ser ut nu kommer vi inte in i cykelrummen för 
att sätta upp dom. Flera cyklar står fastlåsta i stolparna trots att vi uppmanat er att flytta på 

dom! På städdagen kommer vi ta bort cyklar som inte är flyttade. Inför städdagen kommer vi 
även med mer information hur vi ska kunna börja rensa bort cyklar som inte har någon ägare. 
 

• Det är fortfarande flera medlemmar som inte har rättat till nämnda fel och brister. Ni uppmanas 
nu att åtgärda bristerna senast den 20 april 2022. Vi vill även påpeka om att om man inte ”håller 
ordning och gott skick inom eller utanför huset” så kan nyttjanderätten till bostaden i värsta fall 
förverkas (Se §23 samt §39 av stadgarna). 
 

• Föreningen ha fått en ny hemsida som vi kommer använda oss mer av än den tidigare. Titta in på  
www.goteborgshus42.se. Hoppas ni tycker om den lika mycket som vi gör. Har ni förbättrings 
förslag kontakta styrelsen. 
 

• Då vår omvärld ser ut som den gör vill vi informera er om vårt skyddsrum. Det finns plats för 
120 personer (inga husdjur) och det ligger under föreningshuset. Skulle vi behöva aktivera 
skyddsrummet har vi 48 timmar på oss att iordningställla det vilket bl a innebär att samtliga 
förråd måste tömmas. Vid eventuell kris ska ni leta upp närmsta skyddsrum! Ni kan söka på 
google efter MSB skyddsrumskarta.  Det kommer ske en besiktning 1 april så att ev. brister kan 
åtgärdas snarast.  
 
 

 
 
 

http://www.goteborgshus42.se/
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