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6. Mal i källaren – påminnelse! 
7. Föremål får inte förvaras i gemensamma utrymmen! 
8. Solpaneler på taket! 
9. Julen är utdansad… 
10. Stående: a) Upphittat, b) Inloggningsuppgifter, c) Kod till 

tidningsrum, d) Felanmälan, e) SOS Alarm 
 

   
  
 
 
 
 
 
  
 

Innehållsförteckning: 
1. Årsstämma – ändrad plats men samma tid! 
2. Motionstiden går ut sista januari!   
3. Det nya bokningssystemet försenat. 
4. Ny lokalansvarig, samma telefon.  
5. Växterna i entréerna snyggas till. 
 
1. Årsstämma – ändrad plats men samma tid!  
Årsstämman kommer att genomföras som planerat kl. 19 tisdagen den 24/4 men på nygammal 
plats, Norges Hus, Skånegatan 16. Boka tid och plats! (Skälet till flytten är att Opalen med kort 
varsel beslutat genomföra en renovering av sina konferenslokaler.) 
 
2. Motionstiden går ut sista januari! 
Styrelsen har hittills fått in ett par motioner, och än är det inte för sent! Det är viktigt att alla med-
lemmar som är intresserade av hur vår gemensamma förening sköts använder möjligheten att läm-
na in förslag (motioner) på vad man vill ska ske under den kommande verksamhetsperioden. Det är 
mycket som är på gång just nu och även om man tycker inriktningen är bra kanske finns ideér och 
önskemål för framtiden? Motionerna skall alltså vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 31/1, 
missa inte det! 

 
3. Det nya bokningssystemet för övernattningslägenheten/föreningslokalen försenat. 
Sammankopplingen av bokningssystemet BokaMera och föreningens hemsida har stött på oförut-
sedda problem och styrelsen har därför beslutat att införa BokaMera separat. Arbetet med detta 
pågår intensivt, men på efterkommen anledning är det nog bäst att inte utlova något startdatum. 
Det skall i alla fall vara klart i god tid före stämman så att alla medlemmar kan ha sett och testat det 
i förväg. 
 
4. Ny lokalansvarig, samma telefon.  
Beryllen välkomnar Nils Woelfler som ny lokalansvarig för vår övernattningslägenhet och förenings-
lokal. Bokningen sker som tidigare via det särskilda mobilnumret 0733-44 55 36. Snart kommer det 
också att gå att boka via nätet, se ovan!  
 
5. Växterna i entréerna snyggas till. 
Det har blivit dags att se över växterna i entreérna. Hartill, som har ansvaret för alla föreningens 
växter såväl inom- som utomhus, kommer därför att ta ett helhetsgrepp på alla våra odlingar och se 
till att de blir snygga igen! 
 
6. Mal i källaren – påminnelse! 
Som Ni kunde läsa i förra Beryll Nytt arbetar HSB och Anticimex med att avhjälpa det senaste 
malangreppet. Vi vill gärna påminna om att det är mycket vi kan göra själva för att minska 
problemet. Förvara inte malens favoritmat i lägenhetsförrådet och är det något favoritplagg eller 
någon älsklingsmatta som absolut inte går att slänga så förvara dem noggrant inplastade! Och ser Ni 
något misstänkt så tala om det direkt för Maria och kontakta Anticimex!  
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7. Föremål får inte förvaras i gemensamma utrymmen! 
Brandmyndigheterna föreskriver att gemensamma utrymmen som trapphus och källargångar skall 
vara fria från föremål så att vi lätt skall kunna ta oss ut om det börjar brinna. Ambulans- och rädd-
ningspersonal skall också lätt kunna ta sig fram för att kunna hjälpa till vid sjukdom eller brand. Att 
stora föremål som barnvagnar inte får stå i vägen inser kanske alla, men detta gäller också dörrmat-
tor, som alltså skall ligga innanför lägenhetsdörren, inte utanför! 
 
8. Solpaneler på taket! 
Minnesgoda medlemmar kommer säkert ihåg från vår ordföran-
de Olegs informationer att en renovering av våra tak kommer att 
bli aktuell på c:a 5 års sikt, och en förberedande planering har 
redan startat. I samband med denna undersöker styrelsen möj-
ligheten att installera solpaneler på delar av taken. Bilden visar 
en tänkbar utformning framtagen av David Skarin, HSB (paneler-
na är de blå rutorna, totalt 482 st). 
 

Det är mycket att tänka på i samband med ett sådant projekt, 
bl.a. hur man på bästa sätt konverterar likströmmen från pane-
lerna till växelström och sedan matar in den i föreningens elnät.  
Arbetet är på idéstadiet och kommer att kräva en hel del förarbete innan det finns underlag för 
stämmobeslut. Vi återkommer! 
 
9. Julen är utdansad… 
och vi kan gemensamt glädjas åt hur bra avfallshanteringen fungerade under jul och nyår. Renova 
skötte sig bra, och alla vi medlemmar drog också våra strån till stacken, dvs. papper och skräp till 
sina rum och avbarrade granar till containern. Bravo! 
 
10. Stående: a) Upphittat, b) Inloggningsuppgifter, c) Kod till tidningsrum, d) Felanmälan,  
e) SOS Alarm 
 

a) Upphittat:  
Ev. upphittade föremål finns hos fastighetsskötaren. 
 

b) Inloggningsuppgifter till hemsidan: 
För att ta del av föreningsintern information på hemsidan och ladda ner dokument behöver man 
logga in.                Inloggningsuppgifterna är: Användarnamn: 101231 Lösenord: 3rsav94 
 

c) Kod till tidningsrummet: 2606  (Miljörummet öppnas med bricka.) 
 

d) Felanmälan 
Sker till HSB, antingen per telefon 010-442 24 24 måndag kl 8-18, tisdag – torsdag kl 8-17 och fredag 
kl 8-15 eller hela dygnet på webben, www.hsb.se/goteborg. 
 

e) SOS Alarm  
tillkallas vid akuta, brådskande ärenden utanför arbetstid på telefon 031-334 10 13. 
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