
       Slottsskogsnytt  
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Bostadsrättsföreningen Slottsskogen, Övre Husargatan 39, 1 tr, 413 14 Göteborg 

Telefon: 031-711 50 40 · E-post: brf.slottsskogen@telia.com  

Hemsida: www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen 

Expeditionstid: Fastighetsskötare torsdagar 17.00 – 18.00 Styrelse: Tisdag 18:30–20:00 (jämn vecka) 
 

 
 

Vi kan märka att dagarna blivit längre och även känna att det år vår i luften! 

Nu under våren har vi många datum att komma ihåg! 

 

Ett medlemsmöte med information och tillfälle att ställa frågor kring bytet av hissar äger rum 

måndag 30 mars kl. 18.30 i Folkets hus, Järntorget. Kaffe/te och smörgås serveras från kl. 18.00. 

Hissnumret av vår tidning kommer i brevlådan innan informationsmötet.  

 

 

Bokslut – motioner – föreningsstämma  

Bokslutet för 2019 är klart och har även lämnat revisorerna. 

När det är påskrivet och tryckt delas det ut i samtliga 

brevlådor. 
 

Inför föreningsstämman är alla välkomna in med motioner.  

Sista datum för inlämnande av motion är 31 mars 

Motionen ska vara utförmad på ett sätt så att den är lätt att förstå; exempel: kort bakgrund, jag/vi 

föreslår att.... samt din underskrift.  

 

Kallelse till föreningsstämma med agenda kommer ca 30-14 dagar innan stämman. Vi har bokat 

Folkets Hus för årets stämma som är planerad till 21 april.  

 

 

 

Genomgång av våra skyddsrum 

 

I slutet på 2019 genomförde vi tillsammans med 

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, en översyn av våra skyddsrum. 

 

De ligger i källarplan på Linnéplatsen samt 

Olivedalsgatan. 

Översynen resulterade i en rapport där vi nu 

åtgärdar de anmärkningar som lagts fram. 

Exempel på åtgärder; tydligare skyltning vid entréer, och på ingång till skyddsrum, uppdatera 

iordningställanderitningar, smörja stängningsbeslag och gångjärn, byte av vissa skruvar och muttrar, 

installera övertrycksmätare, översyn av golvbrunnar, befintlig belysningsarmatur är inte godkänd. 

Offerter för arbetet är intaget från Brixly samt Skyddsrumsspecialisten. Efter prisförhandling kommer 

Skyddsrumsspecialisten genomföra nödvändiga åtgärder.   
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Lån med ny ränta 

1 mars skulle ett av föreningens lån omsättas. Lånet är förhållandevis litet, 4 miljoner 

kr. Som vanligt tog styrelsen in offerter från fem långivare, och valde att binda lånet i 

två år till en ränta av 0,59%.  

Det var Handelsbanken/Stadshypotek som hade den mest fördelaktiga räntan. 
 

 

 

Soprummens kapacitet  

 

I våra ÅV-rum kan du sopsortera och slänga 

hushållssopor. En gång i månaden står en 

container på gården där du kan kasta det som 

inte kan gå till ÅV-rummet, dock ej 

elektronikavfall (finns särskilt rum för det i 

garaget) eller miljöfarligt avfall som du själv 

får transportera bort.  

 

ÅV-rummen är inte dimensionerade för större avfall vid renovering eller inköp av stora 

hushållsmaskiner. Det avfallet måste du själv köra iväg till en kommunal ÅV-station. Stationen i 

Högsbo är den som ligger närmast. 

När ett ÅV-rum blir överfullt tömmer inte renhållningsföretaget och föreningen får stora kostnader för 

extra tömningar. 

 

 

 

Kontaktdata i portalen 

 
Via föreningens hemsida finns en inloggningsfunktion (logga in ovan). Här kan du via BankID 

alternativt med traditionellt password logga in och under min profil kontrollera och även uppdatera de 

kontaktuppgifter som finns registrerade, ladda ner medlemsbevis söka frågor och svar. Du finner även 

avier och annan data kopplat till ditt medlemskap. 

 
 

Från föreningens sida är vi mycket positiva till att alla har uppdaterade kontaktuppgifter då det 

underlättar smidiga kontakter med dig. 

I vår förening har vi 315 lägenheter, och 455 medlemmar. Av medlemmarna har vi mobilnummer till 

247 (där 170 är registrerade som ”huvudägare”), av lägenheterna har vi mailadress till 198. 
 

Vi uppmanar dig att gå in här och uppdatera dina kontaktuppgifter. Du måste dock göra det själv. 

 

 

Laddplatser i garaget 

 

En enkät är utskickad till samtliga hushåll, den 

arbetsgrupp som jobbat med frågan och enkäten 

sammanställer nu resultatet.  

 

Parallellt med detta uppdaterar styrelsen de offerter som 

tidigare tagit in för att få en uppdaterad kostnadsbild. 

 

Kötiden till p-plats i garaget är fortsatt ca åtta år. På 

expeditionen kan du kontrollera din plats i kön. 

Anmälan om att vilja stå i kön sker till HSB Göteborg. 
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Trygghetsboende  
Vi har haft flera artiklar om trivsel/trygghetsboende i vår tidning som uppföljning på en motion 2019. 

Vi har även sagt att vi jobbar inte mer med frågan men får fortsatta kommentarer att styrelsen agerar 

inte i frågan. 

Vi vill därför sammanfatta bakgrunden till att styrelsen inte jobbar vidare med frågan; 

 Lägenheter som tas in i upplägget får inte tas ut ur detsamma 

 Lägenheter som tas in i upplägget måste vid överlåtelse säljas till annan person som också är 70+ 

 För att säkra att föreningen möter de krav som kommunen stipulerar måste dagens stadgar 

förändras – för en sådan stadgeändring krävs en 100% uppslutning av röstberättigade medlemmar 

på stämma. Flera medlemmar har uttryckt sitt mycket tydliga nej till en sådan ändring. 

 

 

Cykelplatser i bur  

 

Ett låsbart cykelförrådmed totalt 16 platser har 

tillsammans med grannföreningarna byggts på 

gården mot Olivedalsgatan. Är du intresserad av att 

hyra en plats? Skicka en intresseanmälan till brf 

Slottsskogen via mejl eller lägg ett pappersbrev i 

föreningens brevlåda.  
 

Hyreskostnaden är 50 kr/månad. 

 

 

Byte av låskolvar i gästrumsbadrum 

En incident med en person som blev inlåst i ett badrum i ett av gästrummen ägde rum i början av året. 

Vi byter därför ut samtliga låskolvar i gästrummens badrum mot lås med hake. 

 

 

 

Rörproblem på Linnégatan 70  

Lördagen den 22 februari fick ett avloppsstopp sugas rent som en akut åtgärd.  

Stoppet medförde att det i en del av fastigheten kändes en obehaglig lukt. Vid kontroll på måndagen 

var det svårt att upptäcka var problemet uppstått eller vad i anläggningen som inte fungerar som det 

ska. Föreningen kommer därför att utföra en särskild kontroll av de berörda delarna och bl.a. filma 

rören för att kunna hitta problemet.  

 

 

  
 

Nu när vårtecknen börjar ställa sig på rad – varför inte passa på att utnyttja vår stora granne – 

Slottsskogen? Slottsskogen är en plats för avkoppling, rekreation och friluftsliv. Blandningen av 

planerade parkområden och naturskog skapar en fantastisk plats för allt från löpning till mysiga 

picknicar. I och i anslutning till parken finns det kaféer, djurpark, lekplatser och mycket mer. 


