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Väl mött på städdagen, den 29:e September!

Logotypetävling
Brf Gulmåran har idag ingen igen logotype, vilket vi 
i styrelsen tycker är synd. Därför utlyser vi en tävling 
där ni är välkomna att lämna in förslag på hur just du 
vill att vår logotype ska se ut.
Logotypen ska sedan användas på bla allt informa-
tionsmaterial som vi vill förmedla från föreningen.

Så gnugga era geniknölar ordentligt och börja skapa! 
Era bidrag kan ni lämna till Mats Göthberg, Gul-
mårevägen 10, eller maila till mats@gothberg.nu 
senast den 25:e September. Därefter kommer vinnaren 
att utses genom en omröstning bland medlemmarna.
Det vinnade bidraget presenteras på höstfesten!

Den lyckliga vinnaren belönas med 2st biobiljetter.

Städdag, lördagen den 29:e September
Vår stora städdag med tillhörande föreningsfest kom-
mer att äga rum lördagen den 29:e September.

De gemensamma aktiviteterna kommer att starta strax 
efter lunch. 

Mer information om hålltider, aktiviteter och annat 
matnyttigt kommer att komma lämnas ut i era brev-
lådor någon vecka innan.

Boka detta datum redan nu!

Paraboler - Vad tycker du?
Det har inkommit önskemål från medlem att sätta upp 
en parabol på sitt hus. Vad anser du om detta?

Styrelsen vill ha din åsikt!

Tycker du att det är ok, och att det spelar ingen roll, 
eller tycker du det förfular området?

Svara på den bifogade enkäten och lämna den i Mats 
Göthberg’s brevlåda senast  fredagen den 14:e Sep-
tember. 

Alla svar kommer hanteras anonymt.

Ombyggnad av Carport
I det förra nyhetsbrevet frågade vi om det var några 
medlemmar som var intresserade av att bygga om 
sin carport till garage. Detta för att vi skulle kunna 
gå ut med en gemensam offert för att kunna pressa 
priserna.
Då endast inkom en intresseanmälan kring detta, så 
kommer inte styrelsen att undersöka detta vidare. 

Braskaminer - Vad tycker du?
Det har också inkommit önskemål från medlem i 
föreningen att få installera en braskamin i sin bostad-
srätt. 

Vi i styrelsen känner att vi även i denna fråga vill ha 
din åsikt om detta.

I Göteborg är det tillåtet att installera en braskamin i 
ett hus, så länge inte omgivningen störs. Miljönämn-
den i Göteborg kan besluta om eldningsförbud om 
den skulle alltför störande. 

Som interimstyrelsen informerade om så måste detta  
utöver bygglov även godkännas av styrelsen, då det 
påverkar exteriören på föreningens byggnader.

Svara på den bifogade enkäten och lämna den i Mats 
Göthberg’s brevlåda senast  fredagen den 14:e Sep-
tember. 

Alla svar kommer hanteras anonymt.

Skydd till soptunnor
JM har fortfarande inte återkommit med datum när 
dom ska sätta upp skydd runt våra soptunnor så att 
dessa inte blåser iväg.

Vi i styrelsen arbetar aktivt med att detta ska ske så 
snart som möjligt, innan höststormarna börjar på all-
var.

JM kommer byta ut de skydd som medlemmar har 
satt runt sina soptunnor, dels för att det ska vara sam-
ma typ av skydd runt alla soptunnor inom föreningen, 
samt för att detta även ska täckas in av 2-års garantin 
som fi nns på föreningens hus.


