
 

Nästa medlemsbrev kommer i slutet av november 2019 

Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus 22                Q3 2019 

M e d l e m s n y t t 
Ledare 

Välkomna till vårt nya informationsbrev!  

Hoppas sommaren varit till belåtenhet och att ni nu är utvilade inför hösten.  

Vi kommer ge ut detta informationsbrev 4 gånger per år. Första medlemsnytt delas ut i 
samtliga brevlådor. Av miljöskäl kommer framtida medlemsnytt finnas på vår hemsida samt 
på våra anslagstavlor. 

På gång nu i styrelsearbetet 

- Breddning av parkeringsplatser, asfaltering av triangeln samt nytt kösystem i september. 

- Automatisk öppning i de termogarage som inte hade det, gjordes sista veckan i aug. 

- Nya cykelställ för att få plats med fler cyklar och kunna låsa fast dem bättre. 

- Problem med ett trasigt avloppsrör på Kastvindsgatan 1. 

Frågespalten 

Många undrar över avtalet med Ownit. Det är bara att plugga in och surfa. Är det fel på 

uttaget så är det nu försent att få det betalt av föreningen. Vill man ha telefoni och eller tv är 

detta tillval. 

Nya bokningssystemet är dyrt finns det en del åsikter om. Vi kan dock säga att det kostar 

endast några kronor per lägenhet och månad och är en av våra minsta fakturor. 

Parkeringskön är det många frågor kring. Efter breddning, asfaltering och numrering är klart 

kommer de platser som är lediga att tilldelas de som står i kön. Preliminärt klart i oktober. 

Information 

Vid kontakt med styrelsen uppge ert lägenhetsnummer från 1-356. Det fyrsiffriga är 

skatteverkets nummer och det förenklar för oss om ni använder vårt egna system. 

Bokningstavlan för tvättid/bastu. Önskas ny kod, maila styrelsen@goteborgshus22.se. 

Vi vill påminna er om att teckna en försäkring för bostadsrätt eller teckna tilläggsförsäkring 

för bostadsrätt i er hemförsäkring om det krävs. Är bra att ha när olyckan är framme. 

Om inbrott skulle inträffa, polisanmäl detta samt meddela oss i styrelsen och våra 

fastighetsskötare. 

Om ni har problem med era automatiska dörröppnare på termogaragen kontakta 

Garageportsexperten för service 031 - 81 15 25 

Felanmälan sker på vardagar till våra fastighetsskötare  031 - 23 81 25 

Akut felanmälan till Riksbyggen Dag & Natt  0771 - 860 860 

Felavhjälpning hissar till Kone  0771 - 500 000 

Ownit Bredband Kundtjänst  08 - 525 073 00 


