
Styrelsen önskar alla en 

God Jul och ett Gott nytt år 

Årsstämman 2003-11-19 

Kaverös Kyrka 

Årsredovisningen 1 juli 2002 till 30 juni 2003 gicks igenom un-

der ledning av stämmans ordförande Hans Carlsson från Riks-

byggen. 

På förslag av revisorerna beslutade stämman att bevilja styrel-

sen ansvarsfrihet för det gångna året. 

Som nya medlemmar till styrelsen valdes Christer Hertzman och Kristian Wall. 

Till föreningens revisor valdes Jan-Olof Persson, Orkesterg. 15 och som suppleant 

till honom Claes-Göran Orkesterg. 17. 

Till valberedning valdes Gunilla Olsson, Orkesterg. 17 och Eva Hansson, Orkesterg.7. 

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande:  

Kurt Svensson ordförande  Tunnlandsg. 14 

Hans Lindström v. ordf.  Orkesterg. 21  

Viveca Pettersson    Tunnlandsg.12 

Folke Ahlström   Orkesterg. 17 

Ingela Ronnheden   Tunnlandsg. 8 

Christer Hertzman    Tunnlandsg. 18 

Kristian Wall     Tunnlandsg. 24 

Christer Lundqvist, förvaltare Riksbyggen 
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0Efter avslutad årsstämma kom bland annat 

nedanstående frågor upp. 

 

Vad gör vi av våra förbrukade glödlampor 

och lysrör?  

Styrelsen har i tidigare nyhetsbrev hänvisat 
till affärerna som säljer glödlampor och lys-
rör eller till miljöstationen i Högsbo.  
För de som exempelvis inte har tillgång till 
bil är ett alternativ att invänta den contai-
ner som sätts upp i föreningen cirka en 
gång/kvartal.   
 

Kan tvättstugorna få en separat nyckel? 

Styrelsen har beslutat att tvättstugorna 
inte ska ha separat nyckel. Vår uppfattning 
är att flertalet tycker att det är bekvämt 
med samma nyckel till lägenhet och tvätt-
stuga. Det skulle också bli förenat med ex-
tra kostnader för medlemmarna med fler 
nycklar. 
 

Vad kan man göra åt kvarglömd tvätt 

och stökigt i tvättstugorna  

Tvättstugan är vår gemensamma angelä-
genhet.  

Följande gäller: 

 Kolla igenom tvättmaskiner och 
torktumlare så att det inte ligger 
tvätt kvar när nästa person ska 
tvätta.  

 Torka av golvet runt tvättmaskiner-
na och i torkrummen. 

 Torka av tvättmaskinerna. Titta så 
att det inte ligger kvar tvättmedel 
eller sköljmedel i facken. 

 Siste man släcker och stänger 

Vem ansvarar för underhåll av fönst-

ren?  

Se bifogad folder ”Vem svarar för under-
hållet”. 

Den som behöver nya koppelhakar (den 
som håller ihop yttre fönstret med inre 
fönstret) kan köpa dessa hos fastighets-
skötaren för 10 kr/st.  

Frågestund efter årsstämman  
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Både barn, ungdomar och vuxna är väl-

komna till Röda Rummet, tidigare kallat 

aktivitetsrummet på Konsertgatan 13.  

(Är du under 13 år får du endast vistas i 

rummet med tillsyn av en vuxen.) 

I rummet finns biljardbord, dart och 

andra sällskapsspel.  

Nyckel till rummet kan du låna av följande 

familjer: 

Kristian Wall tel. 709 18 01 

Christer Hertzman 45 38 03 

Thomas Stenberg 47 93 47 

Refie Iljazi 49 44 37 

Ingela Ronnheden 49 55 02 

Öppettider: Må –Fre 11-21, Lö 11-18 och sön 

11-19 

Vi förutsätter att du som utnyttjar rummet 

också är rädd om sakerna och ställer i ord-

ning efter dig.  

Är du intresserad av att hjälpa till med att 

hålla rummet i ordning och ansvara för nyck-

el, hör av dig till Kristian Wall. 

Röda rummet 

(Konsertgatan 13)  



Återigen har styrelsen fått in klagomål på 

att någon rastar hund, katt eller något an-

nat husdjur på gården. 

Vi hänvisar till Göteborgs Kommuns ord-

ningsstadga, Hund, katt eller annat husdjur 

får ej vistas på lekplatser eller omkringlig-

gande gräsytor som är avsedda för lek.  

Styrelsen överväger att sätta upp skyltar 

för detta ändamål  

Rastning av husdjur på gården är förbjudet 
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Vi har tidigare informerat om att föreningen har inköpt en borrmaskin, för 

betongborrning, av märket HILTI.  

Denna kan ni nu låna mot en deposition på 300 kr. 

Vi hoppas att medlemmarna kommer att få nytta av denna. 

Du vet väl att du kan låna tapetbord när du tapetserar. Ring till fasighetsskö-

taren för information, telefonnummer 49 24 49.   

  

Vill du låna borrmaskin eller tapetserarbord?  

En vaken idé från lägenhet 63 angående garaget:  

- Gör extra besök vid promenader. 

Styrelsen har mottagit en ovanstående idé angående garaget.  

  

Ta som en rutin att vid promenader eller andra ärenden i området göra et-

textra besök i garaget. Därav blir garaget mer frekventerat och mindre obe-

vakat. Som vi tidigare har påpekat i nyhetsbreven så uppmanar vi boende att 

vara extra vaksamma och observanta i garaget. 

 

Fler bra idéer emottages tacksamt!    


