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OVK 
OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll. Det är dags för oss att göra en sådan i år. Vi 
har bokat detta till att utföras 14-16 mars. HSB kommer att lappa lägenheterna en vecka innan 
och lämna telefonnummer till er så att man själv kan boka en tid som passar. 
 
Byte från SOS Alarm till Securitas 
Från och med 1 februari är det Securitas du ska ringa för akut felanmälan efter kontorstid. 
Securitas når på telefonnummer 010-470 55 98. 
 
Uppdaterade Trivselregler & Nya Stadgar 
Vi har uppdaterat våra Trivselregler med bland annat nytt journummer. De har delats ut till 
samtliga lägenheter tillsammans med våra nya stadgar, som nu är godkända av HSB Göteborg 
samt registrerade hos Bolagsverket. 
 
Byggnation på Smörslottsgatan  
Vi har lämnat in våra synpunkter angående förslag på ny detaljplan till stadsbyggnadskontoret 
och avvaktar vad som kommer att hända. Vi meddelar så snart vi har någon ny information. 
 
Information om nya kravrutiner  
Från och med årsskiftet har HSB Göteborg lämnat över kravverksamheten till Intrum Justitia.  
De nya rutinerna införs för att säkra att bostadsrättsföreningen får in sina avgifter och 
minimera risken att en boende kommer på efterkälken med betalningarna. 
Detta innebär att medlemmar som inte har betalat sin månadsavgift i tid kommer att få 
inkassokrav från Intrum Justitia, inte som tidigare från HSB Göteborg. 
Om du får ett inkassokrav och har frågor, kontakta Intrum Justitia via deras hemsida 
www.intrum.com eller via telefon, 031-61 69 10. 
En bra möjlighet är att ha sin månadsavgift på autogiro eller e-faktura, detta anmäls via din 
internetbank. 
 
Utlottning av lokalen 
Om ingen visat intresse för utlottning före angett datum öppnar vi upp tiden precis som 
vanligt. Glöm inte att anmäla intresse till styrelsen. 
Midsommar 23-27 juni Anmäl intresse senast 30 mars 2016 
Jul 22-27 dec  Anmäl intresse senast 30 september 2016 
Nyår 30 dec-2 jan Anmäl intresse senast 30 september 2016 
 
Aktivitetsdag 
Det blir en gemensam dag för städning och aktiviterer lördagen den 9 april. Vi återkommer 
med mer information närmare inpå. Det kommer att finnas container 8-12 april, för dig som 
har något stort att slänga, dock ej miljöfarligt avfall. 
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