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STYRELSEN ÖNSKAR ALLA 

MEDLEMMAR 
GOD JUL                        

OCH GOTT NYTT ÅR 
 

Hemsida: www.goteborgshus34.se 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Årsstämman genomfördes via poströstning med sista inlämning den 25 
november 2020 kl12:00. 57 medlemmar lämnade in röstsedlar i tid. 
 Vi fick frågor varför valberedningen fick föreslå sig själva. Styrelsen 
hade också undrat om det, och fått information av Riksbyggen att det 
skulle ske på det sättet vid poströstning.  
 
Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande: 
 
Ordförande Kurt Svensson Tunnlandsgatan 14 
Vice 
ordföranden 

Claes-Göran Olsson Orkestergatan 17 

Sekreterare Jeanette Borkovic Tunnlandsgatan 8 
Ledamot Folke Ahlström Orkestergatan 17 
Suppleant Sören Johansson  Orkestergatan 1 
Suppleant Peter Örström Orkestergatan 3 
Suppleant Maria Olsson Konsertgatan 1 
Revisor Jan-Erik Andersson 

 
Orkestergatan 25 
 

Revisors-
suppleant 

Monica Brinktell Orkestergatan 7 

Riksbyggens 
ledamot 

Josefina Canderfalk Riksbyggen 

 
Valberedningen 

 
Gunilla Olsson Orkestergatan 17 

Gunborg Dahlström Konsertgatan 7 
 

Lena Gustafsson Konsertgatan 5 
 



                                             
                                            Levande ljus 

Glöm inte att kolla era brandvarnare. 
 

Julklappspapper               
När julklapparna är öppnade ska du slänga pappret i 

pappersåtervinningen. 
(Konsertgatan eller Soprangatan) 

 
                                            Julgranar 
När du dansat färdigt runt granen kan du lägga den till höger om grinden 

vid parkeringsdäcket. 
         

             Sopnedkast 
Paketera dina sopor på ett sådant sätt så att dessa inte fastnar i 
sopnedkastet eller sölar på väggen. 
Pizzakartonger får definitivt inte slängas i sopnedkastet utan skall 
lämnas i någon av återvinningsstationerna. 
                                                                                                             

 
Entréer 

Vänligen ställ inte upp dörrarna till entréerna. Det blir kallt för 
lägenheterna i entréplan och första våningen. 
 

 
Parkeringsdäcket 

 
Som det flesta av er vet har vi monterat utrustning på p-platser för 
laddning av 60 stycken el-bilar. De flesta som står på sådan p-plats har 
ingen el-bil. Därför när det blir fler medlemmar med el-bilar som vill ha en 
p-plats måste vi göra omflyttningar av p-platserna. Det kommer att ske 
så att den som sist fick el-plats, men inte har en el-bil får flytta på sig 
först. Målsättningen är att man skall få en ny plats i samma plan som den 
man hade tidigare. 
Förnärvarande är det kö för platser till husvagnar och bilar men för 
motorcyklar och mopeder finns det lediga platser. 


