
 Riksbyggen Brf Göteborgshus nr 22 består av 356 lägenheter upplåtna med 
bostadsrätt, samt 8 lokaler. 

  

 Avgift: I avgiften ingår vatten, bredband 1000/1000, kabel-tv (grundutbud) samt 
värme. El tecknas separat av medlem.  
 

 Tomträtten är förnyad 2017 och 10 år framåt.  
 

 Bostadsrättstillägg på hemförsäkring tecknas av medlemmen själv.  
 

 En generell avgiftshöjning på 5% utfördes 2018-07-01 och ytterligare en 
avgiftshöjning på 5% skedde 2019-07-01. 

  

 TV/Internet: Kabel-tv levereras via ComHem alt Ownit och bredband levereras via 
Ownit, fiberkabel finns indragen. Ownit: Kontrollera anslutningen. Ej fungerande 
anslutning betalas av varje medlem. 

  

 Gemensamhetslokaler: I föreningen har man tillgång till tvättstuga, torkrum, 
cykelrum, snickarbod, pingisrum och bastu.  
 

 Gästlägenhet (4 bäddar) finns att hyra.  
 

 I soprummet slänger du både hushållsavfall och källsorterar. Sista onsdag-torsdag i 
varje ojämn månad finns en container vid basketplanen, containern är till för 
grovsopor, möbler och dylikt.  
 

 Till lägenheten hör ett källar- och ett vindsförråd.  
 

 Det finns tre tvättstugor i vartannat hus. 
 

 Parkering: Det finns 198 st vanliga parkeringsplatser á 250 kr/mån samt 26 st p-
platser på parkeringsdäck. Det finns 29 garageplatser (kallgarage) a 400 kr/mån. Det 
finns 53 st. termogarage i området á 500 kr/mån. 
 

 Besöksparkeringar finns i området, gratis parkering längs med Rambergsvägen.  
 

 För att ställa sig i kö till parkering, kontakta fastighetsskötaren. Föreningen har planer 
på att bredda parkeringarna vilket kommer medföra att det blir några färre platser. 
Breddning, asfaltering och omnumrering av platserna i sept/okt. Därefter uppdateras 
kön. Nu har vår förvaltare Oskar Kardell hand om kön, men vi kommer inom kort att 
använda oss av riksbyggens digitala kösystem där man ställer sig i kö och ser sin 
köplats via hemsidan mittriksbyggen.se. Idag har vi ett antal köande samt ett antal 
lediga platser. Vi brukar säga att vi har 3-12 mån kö till plats. Vi tror dock att efter vi 
är klara att vi har betat av kön. 

  

http://mittriksbyggen.se/


 Ekonomi och renoveringar: Föreningen följer underhållsplan. 2000-2004: Stambyte 
(avlopp och el). 2008: Säkerhetsdörrar (ståldörrar), postboxar samt nya entrépartier i 
aluminium installerades. 2012/2014: Ombyggnad, utbyggnad och inglasning av 
balkongerna. 2015: Installation av nytt låssystem i entréerna, taggar. OVK utfördes. 
2015-2016: Dränering av tre grundmurar. 2016: renovering av utemiljön och entréer 
samt intrimning av ventilation efter OVK. Föreningen har påbörjat upprustning av 
befintliga parkeringsplatser, arbetet fortlöper. 2016-2017: Renovering av åtta 
fläktaggregat, målning invändigt av tvättrum, källargångar och vindar. 2017 byttes 
armaturer i samtliga trapphus och soprum byggdes om inför källsortering. 2019 
färdigställdes installation av hissar. För mer information om ekonomi och 
renoveringar se hemsida samt årsredovisning. 

 


