Kortfattat om Göteborgshus nr 31
I föreningen har vi en uthyrningslägenhet på Rg 35
Bokning sker alltid genom Grazyna på expeditionen. Ny bokning av uthyrningslägenheten kan endast göras när bokad
tid löpt ut, man kan alltså bara boka en period i taget. Ostädad lägenhet debiteras medlemmen 500 kronor.
Städinstruktioner som finns i lägenheten skall följas. Uthyrning sker endast till medlem i föreningen.
Några uppgifter om lägenheten:

4 riktiga sängar och en extrabädd

5 täcken och kuddar

Kök med utrustning för 6 personer.






Priset är 150 kronor per dygn.
Hyran erläggs i förskott.
Man har endast med sig sänglinne.
Max en vecka per uthyrning.

Föreningen har en fritidslokal på RG 4
Fritidslokalen, 30 - 40 personer.
Har du ett mindre kalas, barndop eller liknande och inte behöver hålla på senare än 20.00 på kvällen (kl 20.00 bryts
strömmen) går det bra att låna vår lokal på Rubingatan 4, gratis. Vid affärsmässig verksamhet är avgiften 250:- per
tillfälle. Titta in på Styrelseexpeditionen en måndagskväll och boka, eller ring Grazyna på expeditionen.
Bastu Rubingatan 4. Bricka 1 går till bastun
Öppettider
Måndagar
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndagar

Herrar
-08 - 12
14 - 21
08 - 12
14 - 21
08 - 12

Damer
-14-21
8-12
14-21
8-12
14-21

Familjetider

Bokningslista i bastun !

Störningsjour
Hög musik, fester och bråk är tyvärr problem som kan uppstå ibland. Det första man bör göra om man blir störd är att
kontakta grannen som stör. Hjälper inte det kan du kontakta Störningsjouren, via Riksbyggen Direkt. Gör då följande:
 Ring tfn 0771 860 860
 Uppge ditt namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer
 Tala om vilken typ av störning det gäller och adressen där det pågår
Anser dom att det behövs så skickar dom en väktare till adressen. Styrelsen får en skriftlig information om det
inträffade från Störningsjouren. Du som ringer är anonym mot grannen som stör, dock ej mot styrelsen som får
uppgiften om vem som gjort anmälan. Om väktaren upplever det inträffade som påtaglig störning kommer kostnaden
för utryckning att faktureras lägenhetsinnehavaren som orsakat störningen.
"Okynneslarm" är givetvis inte acceptabelt.
Återvinningsplatser
Information och stöd för minnet. Vad skall sorteras vid våra återvinningsstationer?








TIDNINGAR
KLARGLAS
FÄRGAT GLAS
PAPP OCH
WELLPAPP
PLÅT OCH
METALL
PLAST
BATTERIER

Grovsopor klarar vi ännu inte av inom föreningen,
så där är du fortfarande själv skyldig att transportera sakerna till
kommunens sopstationer.
Det går även att kontakta våra fastighetsskötare så kan dom hjälpa
till i mån av tid.
Använd återvinningsplatserna och miljörummen, för miljöns
skull.
Lägg komposterbart i de avsedda kärlen, ställ det inte vid sidan om.
Emballera allt du slänger i sopnedkasten ordentligt!

Miljörum (belägna dels mellan portarna vid Garage 1 samt vid portiken uppe vid Rg 45)
Använd miljörummen till miljöfarligt avfall från din lägenhet och inget annat.
-

Elektronik och el-grejor, ex vis radio, TV, datorer
Lampor och lysrör
Vitvaror (kyl, frys, spis, tvätt, be helst leverantören av det nya ta med det gamla tillbaka)
Batterier, även bilbatterier
Målarfärgsburkar, sprayburkar, olja/oljeburkar etc

Lägg sakerna i respektive uppmärkt behållare.

OBS! Inga grovsopor som byggmaterial, möbler, flyttskräp och liknande.
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