linnégatan 47-55

närhet och trivsel, december
D E N N A I N F O R M AT I O N O C H M E R F I N N S AT T L Ä S A PÅ VÅ R H E M S I D A W W W. G O T E B O R G S H U S 5 3 . S E

Peter Linde och Pär Karlsson som under året varit föreningens ordförande respektive vice ordförande
har båda valt att lämna sina poster. Vi vill tacka både Peter och Pär för allt jobb dom lagt ner under
året. Deras bidrag har varit stort för föreningen och mynnat ut i betydande och positiva förbättringar
och förutsättningar för oss alla framledes. Mer och bättre TV, anslutning till gruppavtal för bredband,
uppdatering av vårt låssystem och inte minst byte av vår tekniska förvaltare är några av de saker där
dom varit drivande i styrelsen och vårt arbete.
Reza Dadgar som varit suppleant i styrelsen under året har också valt att lämna sin plats i styrelsen. Vi
tackar även Reza för sitt bidrag under det gångna året.
Den nya styrelsen med nya medlemmar ser fram emot ett nytt år där vi med hjälp av våra nya och
befintliga partners kan ta ytterligare steg i att tillse vårt gemensamma intresse.
Vi vill härmed också önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
• Vid föreningens årsstämma röstades förslaget enhälligt igenom för gruppanslutning av bredband.
Styrelsen kommer nu att gå vidare med att skriva ett avtal med lämpligaste bredbandsleverantör.
• Styrelsen skrivit nytt avtal med Optimal Service som tar över den tekniska förvaltningen. Detta
innebär bland annat att Optimal Service kommer att ta hand om vår jourtjänst. Vänligen notera att
från årsskiftet är det nya jour numret 0729-994000.
• En sista påminnelse om att cyklar som har kvar märkningen efter nyår kommer att forslas bort.
Märkningen består av en vit plastbricka och skall tas bort innan årsskiftet om ägaren vill ha kvar
cykeln.
• Databasen över Ilocnycklarna är nästan färdig. Vi har lagt en beställning på taggar och Iloqnycklar
som har taggen inmonterad.
• När julen är förbi och granen ska slängas vill vi påminna alla om att ni kan lägga granen vid hörnet
innan porten mot Övre Majorsgatan. Granar som slängts där kommer att tas bort under slutet av
vecka 2. Om ni vill behålla granen längre så får ni ombesörja bortforsling själva. Observera att
granarna inte ska slängas i miljörummet.
• Vaktmästarkontoret har stängt följande tider under Jul och Nyår.
- Vecka 52 är fastighetskontoret stängt julafton, juldagen och annandagen.
- Vecka 1 är fastighetskontoret stängt nyårsafton och nyårsdagen.

Nästa närhet och trivsel brev kommer efter styrelsemötet 10:e januari.
Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
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