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BRF SKOGOME. 

hsb.skogome@gmail.com   

031-55 26 29 

2019-03-21 

VÅRBREV 2019 
 

Hej 

Här kommer en hälsning och lite information från styrelsen. 

 

STYRELSEN 

Det blev lite förändringar i styrelsen efter stämman som hölls i november 

med 14 st tappra medlemmar på plats, styrelsen tackar och hoppas vi blir 

många fler nästa år. 

 

Så här ser er styrelse ut 2018/2019. Ordförande: Jonas Olsson, vice 

ordförande/sekreterare Magnus Andersson, ledamot Sebastian Hultstrand , 

ledamot Jeanette Ljungström/Eriksson, ledamot Janne Vattfors, ledamot Liz 

Andersson samt HSB Ledamot Bo Falkholt. 

 Vi tackar avgående Helen Thoresson för ett gott arbete i vår styrelse under 

många år speciellt har Helen varit en stöttepelare under vår stamrenovering 

och även vid dränering/kulvertbyte. Tack Helen.  

Vi tackar även Dick Gustafson för sitt arbete i styrelsen. 

 

Styrelsen är oroade över det svaga intresset för vår förening som vi 

gemensamt äger. Vi är 126 lägenheter i vår förening och vid senaste 

årsstämman var vi 14 st medlemmar närvarande. Detta innebär att det 

är svårt att rekrytera folk till styrelseuppdrag. 
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 För tillfället har vi en fulltalig styrelse men vi kunde inte välja någon 

valberedning då förslag på personer saknas. Stämman gav styrelsen i 

uppdrag att försöka få fram en valberedning under året. Känner ni 

någon eller kanske själv vill engagera er i vår gemensamma förening så 

tveka inte att höra av er till styrelsen. 

 

 Det är viktigt att vi kan få mer personer som engagerar sig för skulle 

det bli så att vi inte kan presentera en styrelse i framtiden så kan 

föreningen ställas inför en avveckling. 

Styrelsen tar mer än gärna emot förslag på personer som kan tänka sig 

att hjälpa till i vår förening. 

 

Styrelsen har haft fyra ordinarie styrelsemöten sedan stämman och förutom 

alla löpande uppgifter så har vi börjat få med vår hemsida där vår 

förhoppning är att vi skall lägga upp information om vad styrelsen arbetar 

med. 

Vi gjorde en genomgång av våra fastigheter ihop med HSBs 

underhållsplanerare. I samband med detta har vi nu börjat titta på våra 

fasader där vi har en del tegelstenar som är i behov av byte. Det finns också 

en del köldsprickor samt att en hel del fogar behöver åtgärdas. Här kommer 

vi att anlita sakkunniga för att få en uppfattning om storlek på arbetet. 

 

Styrelsen har också varit iväg på en brandskyddsutbildning, detta kommer 

att vara till stor hjälp för styrelsen när vi arbetar med en systematisk 

brandskyddsplan. 

 

Vi har även lagt om två av föreningens lån där bindningstiden löpt ut, 

räntan har ju som bekant gått upp lite men vi fick ett bra bud så 

förändringen blev inte så stor. 

 

En påminnelse angående inre fonden som varje medlem sparar genom HSB 

Skogome (Detta är en fond där viss del av årsavgiften avsätts för underhåll 

av er lägenhet). Glöm inte att ni kan använda dessa pengar när ni köper 

material till renovering av er bostadsrätt. Saldot finns på avierna för 

månadsavgifterna. 

 

Helgen den 27-28 april kommer det finnas en container för blandat avfall 

(ej el vitvaror o dyl) vid panncentralen, info kommer närmare. 



 
 

 

 

 
LITE ORDNINGSFRÅGOR. 

 

På Senare tid så har det dykt upp gamla möbler, byggrester o dylikt som bara 

har ställts ut i våra källargångar och i ”smutten” under trappan på bottenplan. 

Detta är verkligen inte tillåtet på grund av bland annat brandrisk så ni som vet 

med er att ni har saker stående på dessa platser se till att de försvinner, (alla 

hushåll i Göteborgs kommun har rätt till 6 st gratis tömningar per år på någon 

av återvinningsstationerna i kommunen tex Tagene återvinningsstation) 

 

 Vidare så vill vi informera om att våra ytterportar skall vara stängda vinter 

som sommar, ställer ni upp portarna för ilastning/urlastning se då till att 

dörrarna stängs när ni är färdiga. 

 Vi har även problem i vissa uppgångar där medlemmar ställer ut sina sopor i 

trappuppgången detta skapar obehag för övriga medlemmar. Vi är en förening 

vilket betyder att alla har ansvar över att vi har en trevlig miljö runtomkring 

oss. 

    

En påminnelse för alla medlemmar är att det inte är tillåtet att ha 

dörrmattor, skor eller annat material stående ute i trappuppgångarna. Detta 

med tanke på brandrisk samt att det blir besvärligt att städa. Det är ej heller 

tillåtet att sätta upp krokar, hyllor och dylikt i den vita väggen på 

balkongerna. 

 

 

 

 

 

Våra återvinningsstationer 

Tyvärr så slängs det mycket sopor i våra kärl från personer som inte bor i 

vårt område, detta innebär att våra sopavgifter blir högre då vår sopor vägs. 

På grund av detta så kommer vi under våren installera lås på våra 

sopstationer. 

 

Varje lägenhet kommer att få nycklar och mer information kommer när 

detta sker.  

 



 
 

Finns det frågor eller förslag på förbättringar i vår förening så tveka inte att 

höra av er till styrelsen. (kontaktinfo nedan) 

 
 

 

 

 

Expeditionen. 

Expeditionen har öppet den tredje måndagen i varje månad kl 18:00-19:00. 

Behöver ni komma i kontakt med styrelsen på annan tid så går det utmärkt 

att skicka mail till: hsb.skogome@gmail.com Har ni inte mail så går det 

lika bra att ringa på 031-552629, lämna ett meddelande så hör vi av oss. 

Tekniska problem inklusive garantiärenden från stambytet anmäls till HSB 

Göteborg felanmälan antingen via webben eller tel 010-442 24 24 

 

 
Vi i styrelsen vill passa på att tacka för förtroendet att vara er styrelse. 

 

Ha det bra allihop. 

 

STYRELSEN HSB BRF SKOGOME 

 

 

 
 

 
 

 

HSB BRF SKOGOME 
Medlem i HSB 
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