linnégatan 47-55

närhet och trivsel, februari
DENN A IN FO R M ATI O N O C H M ER FI N N S AT T L ÄS A PÅ VÅR H E M S I D A W W W. G O T E BO RG S H U S 5 3 . SE

• Första månaden av 2020 har nu passerat och styrelsen har haft ett första möte. Medlemmarna i
Styrelsen är i stort sett desamma, med undantag att Hasse Ekdahl, valde att lämna sitt uppdrag.
Styrelsen tackar Hasse för det fantastiska engagemang och allt arbete Hasse lagt ner för vår förening.
Leif Bergström ersätter Hasse som ordinarie ledamot och som ny suppleant välkomnar vi Lars
Alfredsson. Vi ser fram emot styrelseuppdraget 2020 och att vi tillsammans med er medlemmar
skapar de bästa förutsättningar för vår förening. Vi har också stämt av föreningens första år med
Optimal som förvaltare och kan konstatera vi är ömsesidigt nöjda efter det första året.
• Vi vill uppmärksamma alla om att vårt miljöhus endast är avsett för hushållssopor, samt elektroniskt
avfall. Idag slängs även grovsopor där vilket medför extra arbete för vår fastighetsskötare Lina och
leder till utökade kostnader för föreningen. För grovsopor har vi container två gånger om året och
om inte detta räcker ansvarar alla medlemmar själva för att ta sina grovsopor till en
återvinningsstation. Om man är osäker på vad man kan slänga i miljöhuset så kan man fråga Lina på
fastighetsexpeditionen.
• Vi har nu installerat dörröppnare för att öppna dörren inifrån i miljöhuset och i tvättstugan vid
uppgång 47. Det är att föredra att dörröppnarna används nu då dessa är installerade så att inte
automatiken förstörs.
• Styrelsen tittar på synergier med grannföreningen och har nu inlett ett samarbete där vår förening
och grannföreningen, på andra sidan Övre Majorsgatan, samordnar sophämtning från Renova. I
dagsläget innebär detta att vi får färre antal hämtningar med tunga fordon på Övre Majorsgatan. Vi
hoppas på fler möjligheter till gynnsamma samarbeten framgent.
• Linné Hörsel byter ägare. Verksamheten kommer att fortsätta oförändrat som den är idag.
• Till varje lägenhet ingår ett källarförråd i den månatliga avgiften. Utöver detta så finns det ett antal
skrubbar och rum som har delats ut genom åren till medlemmar som haft behov av detta. En del av
dessa olika förråd har även under årens lopp överlämnats av medlemmar som sålt sin lägenhet. Det
kommer framöver att utgå en liten men rättmätig avgift för alla dessa extra förråd. Vidare så ska de
inte kunna ”överlämnas” vid försäljning utan en kölista kommer att upprättas liknande det vi har för
våra garageplatser för bilar och motorcyklar. Vi har påbörjat uppmärkning av samtliga förråd och
skrubbar som används idag. Det kommer att skickas ut mer info om detta snart och vi uppskattar alla
medlemmars samarbete för att underlätta arbetet med att få ordning på detta.

Nästa närhet & trivsel kommer efter styrelsemötet som hålls den 18:e februari
Varma hälsningar, styrelsen.
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