
 

Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus 22               Q4 2019 

M e d l e m s n y t t 
Ledare 
Varmt välkomna till vår årsstämma på Bravida Arena 2 dec!  

Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma. Soppa serveras från 18.00 och 
klockan 18.30 stängs dörrarna och då börjar stämman. 

Efter stämman kommer vi ha tid för frågor. 

Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt fin jul och nyårshelg! 

På gång nu i styrelsearbetet 
- Nytt avtal för ekonomisk & teknisk förvaltning samt energi hos Riksbyggen. 

- Plan för den före detta frisörlokalen 

-  Vi är i sluttampen med åtgärderna med det trasiga avloppsröret på Kastvindsgatan 1 och 
Virvelvindsgatan 24. 

Öppet hus - Glöggkväll Måndag 9 dec klockan 18-20 
Nytt från december är att vi kör igång med öppet hus/styrelsecafé 4 gånger om året där ni 
kan komma och träffa oss i styrelsen och ta en kopp kaffe och prata. 

Vi hälsar även nya medlemmar i föreningen extra välkomna och erbjuder att visa er runt i 
föreningen under dessa kvällar. 

Cykelförråd 

Vi tänker genomföra en större översyn av våra cykelförråd för att fräscha upp och göra plats 
för bättre och säkrare förvaring av våra cyklar. 

Vi mottager gärna tips och förslag på hur ni tänker er våra “nya” cykelrum skall se ut. 

Digital kö för parkering från 1 jan 2020 

Från 1 jan 2020 går vi över till Riksbyggens digitala kö för parkering.  

Det innebär att ni anmäler ert intresse för parkering eller garage via mittriksbyggen.se 

Information 
Tyvärr har vi en del problem med att avfall sorteras fel eller inte sorteras alls och läggs fel i 
våra miljörum. Hanteringen av sopor kostar mycket pengar och här kan vi som förening 
spara en hel del om fler sorter soporna rätt. Vi har i dagsläget fått ner räkningen med över 
100000 kronor genom att sortera avfallet. Största utgiftsposten är osorterat avfall. Från nästa 
år kommer det bli ännu större skillnad då transportkostnaden tas bort från det som återvinns!  
Kom ihåg att vi inte har glasåtervinning i våra miljörum utan allt glas skall lämnas på 
kommunens återvinningsplats. Närmaste plats Fjällvindsgatan alternativt Bravidas parkering. 
Med er hjälp kan vi spara mer som vi kan använda till något roligare. 

Tyvärr har vi haft stöld från Termogaragen. Kom ihåg att se till att om ni har en automatisk 
garageport att den stängs ordentligt samt att inga obehöriga släpps in i våra fastigheter.  

Nästa medlemsbrev kommer i slutet av januari 2020 


