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UTAN  ENGAGEMANG -  
INGEN  BRA  FÖRENING

Tanken med dessa rader är: ”Vad betyder enga-
gemang för vår förening?” Svaret är: Det betyder 
mycket, för att inte säga allt. Tänk tanken, att ingen 
engagerade sig utan ”bara” bodde här. För oss, som 
är delaktiga i verksamheten och som vet och kän-
ner hur viktigt vårt arbete är, känns det stimulerande 
och glädjande att få en fin och tacksam respons från 
övriga medlemmar. Faktum är att det finns plats för 
alla att engagera sig inom Brf. Dr. Lindh.

STAMRENOVERINGEN  är nu i full gång i hus 3. 
Givetvis kan det bli lite störande med arbetare i hu-
set. Det har dock sagts mig att arbetet framskrider 
mycket bättre och lugnare än vad flera befarat. Hus 
6 har i dagarna fått ”nöjet” att få besök av rörar-
betarna. Vi har ju som bekant börjat med vatten-
ledningarna för att härefter fortsätta med avlopps-
delen. Anledningen till detta är att de problem som 
den senaste tiden har uppstått beror på brister i just 
vattenledningarna.

STADSDELSFÖRVALTNINGENS hyrda lokaler 
i hus 1  skall byggas om. Arbetet kommer att på-
börjas vecka 45–46. Dessa arbeten är dock inte så 
omfattande.

GROVSOPOR är ett problem. Ett stort problem  
som kostar föreningen en hel del onödiga pengar. 
Mer om detta i en separat artikel.

HUSRÅDEN, medlemmarnas väg för kontakt med 
styrelsen, har haft  ett givande möte med styrelsen. 
Många bra synpunkter framfördes av genom husrå-
den, som i sin tur fått sina infallsvinklar av medlem-
marna. Som exempel kan nämnas önskemål om 
en mattvättmaskin, gemensamma inköp av brand-
släckare, maxavgift för parkeringen, torkskåp eller 
torkrum samt bättre information till de nyinflyttade.

STYRELSEN arbetar just nu med bland annat upp-
handling av vår ekonomiska förvaltning och har 
återkommande besök i hyresnämnden i samband 
med tvisten med SGS ang. lokalerna de hyr och 
som de byggt om till studentbostäder.

ÄR DU intresserad av att engagera Dig i förening-
ens arbete så kontakta någon inom styrelsen eller i 
Ditt husråd. Vi har trevligt och föreningen gynnas.

Tommy Åberg, ordförande
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GROVSOPOR

Med risk för att vara tjatiga måste vi nu ånyo be 
medlemmarna att respektera vad som gäller i 
grovsoprummet (gaveln på hus 1).  Onsdagen 
den 12 aug. var det ”tömningsdag.”  När 
”Kretsloppet” kom för att tömma låg det två 
sängar på golvet och ovanpå dem en hel del 
annat, riktiga grovsopor. Problemet var att överst 
i högen låg det fyra stycket golvlister som är byg-
gavfall. Hade dessa legat i en hög för sig eller på 
golvet hade Kretsloppet tagit med sig allt annat. 
Eftersom de inte flyttar på något tog de nu bara 
med sig vad som ryms i en halv skottkärra. Sop-
rummet var fortfarande fyllt och föreningen fick 
genom annan transportör låta tömma rummet till 
en kostnad av 4.470:-. Detta synes oss vara att 
slänga pengarna i soporna. 

Försök sortera grovsoporna lika bra som 
elektroniken, målarburkarna och lamporna så 
sparar vi en hel del.
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NYA MEDLEMMAR

hus 1 Jonathan Ström, 
 Gustaf Johansson
hus 3  Johan Bergström, 
 Mathias Broman, 
 Johan Nordevall
hus 4  Stig-Olof och Karin Eriksson,  
 Peter Wolmeryd, 
 Sofia Stensson
hus 6  Emma Holtz, 
 Jacob Julin, 
 Anna Renvall 

Vi hälsar alla nya medlemmar 
välkomna till vår förening och 
hoppas att ni kommer att trivas 
hos oss.

Byte av nätförråd

Hyr du ett för stort nätförråd i Ettans källarplan 
och vill sänka din hyra genom att byta till ett 
något mindre? Undertecknad förhyr ett av de 
mindre men har behov att ett par kvadratmeter 
till. Skall vi byta?  

Lars Brink, lgh 1049, Hus 1. 
Tel: 82 75 26, 0707-669292

Ekonomikrönika oktober 2009

Brf Dr Lindh har lyckligtvis undgått att drabbas av       
finanskrisen. Föreningen har istället stärkt sin eko-
nomiska ställning jämfört med 2008. Detta till följd 
av då vidtagna åtgärder i form av avgiftshöjning 
samt sänkning av räntenivå avseende underhålls-
fond och avskrivningar.

Dessutom har en omläggning av föreningens lån 
resulterat i en sänkning av räntenivån med 2% 
from juli i år. På årsbasis innebär detta en kost-
nadsreducering i storleksordning 450 tkr. 

Styrelsen är naturligtvis medveten om att dagens 
låga räntenivå närmast är att betrakta som en tillfäl-
lig parentes. Nuvarande policy, att inte binda ränta 
på längre sikt (nuvarande bindningstid 3 mån) har 
med facit i hand ändå visat sig vara den mest för-
delaktiga strategin.

Avslutningsvis uppmanas till varsamhet vid nytt-
jande av maskinparken i tvättstugorna. Investering 
i nya maskiner är en tämligen kostnadskrävande 
åtgärd, nyinköpt tvättmaskin till hus 6, 36 000 kr. 
En sänkning av reparationskostnader (föreningen 
totalt 2007: 54 000 kr 2008: 38 000kr)  borde rim-
ligtvis vara en konsekvens av ett succesivt förny-
ande av maskinbeståndet. Påminner slutligen om 
vikten av att använda tvättpåsar vid tvättning av 
bygelbehåar eftersom slarv med detta är orsaken 
till merparten av reparationskostnaderna. 

Ulf Kassmyr, kassör

Badrumsrenovering

Den 4 november hölls en information för de 
lägenhetsinnehavare som har för avsikt att 
renovera sina badrum. Ett sammandrag av 
informationen kommer att läggas ut på 
föreningens hemsida. Renovering av badrum 
är helt bostadsrättsinnehavarens  ansvar och 
är en affär mellan denne och leverantören. 
Renovering av badrum , då denna innefattar 
byte av tätskikt och golvbrunnar skall utfö-
ras först när stamrenoveringen färdigställts i 
respektive hus. Stamrenoveringen omfattar 
både utbyte av vattenledningar och relining av 
befintliga avloppsrör. 
Styrelsen uppmuntrar bildandet av en grupp 
bland de boende som kan samordna arbetena 
med badrumsrenoveringen. Uppgifter för grup-
pen kan t. ex vara att upprätta enhetliga krav-
specifikationer och avtalsförslag, samordna 
upphandling mm.
De som vill deltaga i en sådan grupp kan lägga 
en intresseanmälan i styrelsens brevlåda eller
maila till info@drlindh.se



STAMRENOVERINGEN

Som väl alla har noterat är arbetena med stam-
renoveringen igång sedan någon månad tillbaka.
Först på plats är Kungälvs Rörläggeri AB, som 
ansvarar för byte till nya vattenledningar och de 
byggnads- och el-arbeten som hör ihop med 
dessa arbeten.

Direkt efter årsskiftet kommer också vår entre-
prenör Proline AB hit för att utföra renovering
av våra avloppsstammar  enligt  reliningmeto-
den. Detta kommer att ske 
efter det att arbetena med 
byte av vattenledningar 
färdigställts. Mer informa-
tion om tidplanen för dessa 
arbeten kommer senare i 
höst. För närvarande pågår 
arbetena för fullt i hus nr 3. 
Asbestsanering i samband 
med demontering
av de befintliga undertaken  
på våningsplanen är klart. 
Rörarbeten i allmänna ut-
rymmen pågår och arbetena 
inne i lägenheterna har startat upp.
Näst i tur står hus 6, där redan arbeten i de all-
männa utrymmena startat. Därefter kommer 
hus 4 och sist hus 1

Hittills följs i stort sett tidplanen, som kan stude-
ras på hemsida och anslagstavlor i entréerna.

Innan arbetena i lägenheterna påbörjas sker be-
siktning med närvaro av entreprenören och vår 
projektledare Mikael Zachrisson. Vid detta tillfälle 
installeras också byggcylindrar i ytterdörren. 
Mikael är tacksam om ni bokar tid på anslags-
tavlan (tidsbokning finns uppe för Hus 6). Det 
går också att då boka tid med Kungälvs Rör för 
de, som vill beställa  tillval såsom byte av toalett-
stol, handfat, spottar i halltak mm. Prisuppgifter 
avseende tillval finns nu på hemsidan. 

Beträffande eventuella renoveringsarbeten av  
badrum såsom nya tätskikt för golv och väggar 
skall dessa utföras när stamrenoveringen har 

avslutats för respektive hus, se nedan. Vi boende 
får förstås räkna med en del olägenheter under 
byggnadsperioden såsom oväsen och buller vid 
borrning och sågning. Vattnet kommer också att 
stängas av någon dag vid inkoppling av det nya 
systemet. Ibland kan det ta längre tid än vad det 
brukar innan varmvatten kommer i kranarna.

Med det nya vattenledningssystemet kan vatten-
flödet till varje lägenhet stängas av separat, vilket 
bland annat innebär en fördel vid eventuella 
läckage och skador. Detta ger också möjlighet 
att installera individuell mätning av varmvatten-

förbrukning. Styrelsen har 
dock beslutat att inte låta 
installera detta för tillfället 
bland annat beroende på 
att det är svårt att påvisa 
den ekonomiska nyttan i 
dagsläget.

Som tidigare meddelats 
kommer föreningen att låta 
genomföra fuktmätning i 
samtliga badrum. Mätning-
en kommer att utföras av 

Anticimex och genomföres för respektive hus 
efter det att besiktning och byte till byggcylindrar 
skett. 

När fuktmätning i Hus 3 genomförts planerar 
styrelsen att bjuda in till möte för de bostadstads-
rättsinnehavare, som avser eller har planer på att 
utföra renovering av sina badrum. Avsikten är att 
ge möjlighet för de boende att  samordna upp-
handling och genomförande av arbetena. 
Renoveringar av badrum kan genomföras efter 
att stamrenovering utförts för respektive hus.

Beträffande finansieringen av stamrenoveringen 
och hur denna kommer att påverka månadsavgif-
ten återkommer vi med information längre fram.

GÄSTLÄGENHET
för Bostadsrättsföreningen Dr. Lindhs medlemmars gäster. 
300:-/bädd exklusive linne. 
I lägenheten finns två bäddar, kaffebryggare och kylskåp. 
Ingen matlagning!!
Medlemmen hyr och har ansvaret - inte gästen!

Ev. dispositionsavgift. 
Kortare perioder!
Kontakt : 
Kerstin Forshammar
Dr. Lindhs gata 3
41325 Göteborg
tel :   031 82  69  33
mob: 0735 12 69 333



Nytt låssystem
Utslitna lås i dörrar till våra gemensamma 
utrymmen sänker standarden och försvagar 
säkerheten. Därför har styrelsen beslutat att 
förnya husens låssystem. Det kommer att ske 
under kommande vintersäsong. På sikt kom-
mer också lägenhetsinnehavaren att, genom 
tillval på egen bekostnad, få möjlighet att byta 
sin låscylinder i den egna dörren för att på det 
sättet kunna använda samma nyckel till olika 
utrymmen.

Lås- och säkerhetsgruppen

Vårt Gym
Under året har vi fått ett gäng nya medlem-
mar som också förstått fördelen med att ha ett 
gym i nära anslutning till boendet. Då vi nu är 
ganska många så kan det nog vara på sin plats 
att upprepa allmänningens dilemma; att vi alla 
hjälps åt med städningen, glöm inteatt stänga 
av löpbandet efter användande och plocka 
gärna i ordning efter er. Om någon av er skulle 
vilja engagera sig i gymgruppen så kan ni höra 
av er till nikarvidssonsnabelagmail.com

Väl tränat, Niklas

Parkeringsplatser/garageplatser
Parkeringssituationen för fasta platser är varie-
rande. Under sommaren har vi haft flera lediga 
platser medan nu i oktober 2009, så är samt-
liga parkeringsplatser uthyrda. 

På kölistorna till parkeringsplatserna som vår 
ekonomiska administratör Revisorsringen 
administrerar är det just nu ett fåtal medlemmar 
som anmält behov av parkeringsplats.

Det finns tre olika kölistor:
Kölista 1 avser medlemmar/hyresgäster som 
söker en parkeringsplats.
Kölista 2 avser medlemmar som innehar en 
parkeringsplats och som söker ytterligare en. 
Kölista 3 är en byteslista och avser innehavare 
av parkeringsplats som önskar byta plats.

Intresseanmälan görs bäst till Marie Rehnberg, 
Revisorsringen, tel: 031- 709 81 51 
alt. marie.rehnberg@revisorsringen.se 

Besöksparkering
Under augusti månad gjorde styrelsen en inven-
tering av avgifter för samtliga gästparkeringar på 
Guldheden och fann att föreningens avgift för gäst-
parkering i stort sett överensstämmer med övriga 
gästparkeringar inom området.

Konsten att smörja fönstren

Ett bra och renligt sätt att smörja våra fönster 
och balkongdörrar är att använda vit vaselin, 
gärna i sprayform, för att den vägen nå in i 
låsmekanismen. Metoden har rekommenderats 
av fönstrens leverantörer. Vit vaselin finns i 
apoteken samt i bl a i biltillbehörsaffärer (spray-
flaskan).

Stöld med nyckel

Vad som omfattas av försäkring vid stöld / 
skadegörelse i bostad/lägenhet i fall då person 
har tillåtelse att använda nyckel till densamma.

Den enda försäkring som kan komma ifråga är 
lägenhetsinnehavarens hemförsäkring Vare sig 
entreprenörens försäkring eller bostadsrättsför-
eningens fastighetsförsäkring kan åberopas i ett 
dylikt sammanhang. Det skulle, om det fanns 
möjlighet, i så fall gälla skada på tredje man och 
resp. ansvarsförsäkring. Men det handlar inte 
om skadeståndsskyldighet i det här fallet.

Först ska sägas att om man har en ”normal” 
hemförsäkring utan tilläggsavtal så kommer inte  
en ev. stöld eller skadegörelse av nyckelförsedd 
person att ersättas via grundmomenten. Där 
gäller alltså ett NEJ från alla försäkringsbolag-
bolag.
 
Hemförsäkring med Allrisktillägg:                                                 
Här finns en uppsjö av varianter på marknaden. 
Det går ej att bedöma huruvida ersättning kan 
ske eller inte i någon slags generell bemärkelse. 
Trygg Hansa har något som heter ”Hemplus”. 
De prövar ärendet om man har ett sådant til-
lägg. If har något liknande i sin ”Stor hemförsäk-
ring”. De kan också pröva ett dylikt ärende. Att 
”pröva” innebär m.a.o. inte ett generellt nej utan 
där kan man i vissa fall få ersättning. Länsför-
säkringar har Merförsäkring med från grunden. 
Då gäller NEJ enligt ovan – d.v.s. ingen ersätt-
ning. Länsförsäkringar har även de ett tillägg. 
Det heter ExtraMer. Tyvärr så gäller här samma 
undantag som i grundvillkoret. D.v.s. NEJ, ingen 
ersättning.

                                                          
Slutsats 
Det går ej att säga generellt vad som gäller. Det 
finns ingen försäkring som s.a.s. från grunden 
omfattar detta moment utan prövning. Alla 
berörda måste själva kontrollera sitt eget 
försäkringsskydd.   
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Kalla vintermånader!

Nu har hösten slagit till på allvar och vintern skall snart beröva oss både sol och värme. Men det skall vi 
inte vara lessna för! Vårt norra halvklot har berett oss de allra bästa förutsättnignarna att njuta av en av 
mänsklighetens förnämsta uppfinningar, nämligen bastun. Vad passar väl bättre en mörk novemberafton 
än att slå sig ner i föreningens egna relaxfacilitet och låta värmen hitta in i märgen igen? Bastun är stor 
nog för 5-10 personer, men man bör vara goda vänner om man är 10 i bastun samtidigt. Det finns också 
ett relaxrum och såklart dusch.

  FAQ:
Q:  Vart? vart!? vart!
A:  Treans hus, brevid trapphuset, 
  första våningen
Q:  Hur vet jag att det inte stövlar in någon 
  annan när jag bastar?
A:  Det finns bara en nyckel, och den har du.
Q:  Det brukar vara svårt att komma in 
  till 3:ans hus?
A:  Bastun har numera sin egen nyckelbrika 
  med koden #2222

Varma hälsnignar,Fredrik Sandblom,
lgh: 1177, tel: 181221 (då kan man råka på min fru Lina, 
men hon vet också vart nyckeln finns)

Hur går det till?
• Kontakta bastuansvarig (undertecknad) och  
 gör en bokning, ofta är bastun ledig redan  
 samma dag.
• Hämta nyckeln enligt avtalad tid och erlägg 20  
 kronor, som det kostar att använda bastun.
• Basta!
• Städa - bastun skall lämnas ren och med  
 tömda soppåsar, städutrustning visar jag vart  
 det finns
• Lämna nyckeln till mig eller i min brevlåda om  
 klockan är mycket.
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http://www.drlindh.se/
Här kan Du hitta information av allahanda slag. 
T ex aktuella händelser, nyheter, fastighetsskötarnas 
telefonnummer och föreningens historia. 
Just nu finns fortlöpande information om 
STAMRENOVERINGEN. 

Allt eftersom renoveringen framskrider läggs 
det in ny information på hemsidan. De som 
inte har tillgång till dator och Internet är välkomna 
att lämna uppgift om detta och namn samt 
lägenhetsnummer i Föreningens gemensamma 
brevlåda i entrén av HUS 3, så kommer vi att 
ombesörja att Ni får samma information på 
papperskopior.

Medlemmar kan också annonsera och tillkännage information som bedöms ha ett allmänt intresse bland 
föreningsmedlemmar. Skicka eventuella uppslag/annonser till info@drlindh.se 

Välkomna att ”tycka till” om hemsidan till info@drlindh.se Alla synpunkter, såväl positiva som negativa 
kommer att beaktas.
Är det någon medlem med kunskap om hemsidor som skulle kunna fungera som mentor åt ansvarig 
handläggare skulle det uppskattas. Hör av Dig till info@drlindh.se 

Tänk på att vi i hela vårt område från 
infarten till Syster Estrids gata har 
rekommenderad lägre hastighet.



Husråd

I varje hus finns ett husråd som ombesörjer lokala 
frågor i husen. På anslag i entréplan kan Du se vilka 
boende som är aktuella i Husrådet i ditt hus. Vänd dig 
gärna till någon av dessa personer då du har frågor 
mm. (Uppdraget som husråd går runt mellan oss 
boende i föreningen).

Föreningen har en ”utegrupp” som alla medlemmar är 
välkomna att verka i. ”Utegruppen” arbetar med 
grönområdet kring husen.

Varje Husråd har en egen e-postadress:

Hus 1= husrad1@drlindh.se
Hus 4= husrad4@drlindh.se
Hus 6= husrad6@drlindh.se
Hus 3= husrad3@drlindh.se

Det är sammankallande i varje Husråd som har tillgång 
till lösenord för dessa adresser. Det går också att lämna 
meddelande till Husråden via Brevlådan i Hus 3:s entré.

Ljudnivå

Arbeten i lägenheten som medför hög ljudnivå, t ex 
borrning, slipning och spikande får utföras på följande 
tider: Måndagar - fredagar kl. 8.00-19.00
 Lördagar kl. 9.00-16.00
Söndagar och helgdagar är vilodagar.

4:ans soprum

Din morsa jobbar inte här

Alltså får du själv ta en liten promenad till 
återvinningsstationen på Syster Estrids 
gata för att slänga tomflaskor.

Där kan du även bli av med konservburkar 
och plast.
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2009-11-04
                        ARBETSPLATS 2815 BRF. DOKTOR LINDH 

A-pris
Antal TILLVALSMATERIAL inkl.moms

GBG 2300 WC NORDIC VIT DOLT  DUBBELSPOLNING 2/4 LIT 7763076 3 686 kr              
GBG 4300 ARTIC INB-S-LÅS VIT HÅRDSITS 3/6 LIT 7763315 5 737 kr              
GBG NAUTIC DUSCHBL. UTLOPP NER  160 C/C FKR 206304 TERMOSTAT 8425428 1 536 kr              
GBG NAUTIC DUSCHBL. UTLOPP UPP  160 C/C FKR 206324 TERMOSTAT 8425427 1 541 kr              
GBG NAUTIC BADKARSBL.                       160 C/C FKR 206333 TERMOSTAT 8425458 1 864 kr              
BLANDARFÄSTE 8128910 371 kr                 
DUSCHSET NAUTIC 1 FKR. GBG              103340-00 8218260 1 026 kr              
TAKDUSCHSET G2 GBG/VA KROM        RUND TAKDUSCH GB 41103320 8218279 4 534 kr              
GBG NAUTIC TV-BLANDARE                   MED SILIVIPP VENTIL 214043 8220666 1 359 kr              
VA215041-0071 SKANDIC 03 TS-BL      FKR KOMPL MED PINNSPAK 8220640 2 519 kr              
GBG NAUTIC TV-BLANDARE MED  LYFTVENTIL & SIDODUSCH 8220660 2 293 kr              
GBG NAUTIC 1-GREPPS DISKBL. M.     HÖG PIP 204056 8303249 1 481 kr              
GBG 209455 1-GR DB-BL KROM             HÖG GJUTEN PIP 8303622 2 581 kr              
GBG NAUTIC 1-GREPPS DISKBL. M.     HÖG PIP M DM.AVST.F.BÄNK O GOLV 8303250 1 790 kr              
VA 209495DISKB.BL.1-GREPP ND40    FKR.HÖG PIP DM-AVST. 8303625 2 954 kr              
TÄCKPLATTA TILL KÖKSBLANDARE 8186884 257 kr                 
MORA TÄCKLOCK ENKEL TILL KÖKSBLANDARE 8592958 243 kr                 
GBG ARTIC TV.ST. 4600 VIT                    600X465 BULT/KONSOLMONTAGE 7454965 2 413 kr              
VATTENLÅS FLEXI-PUNG VIT                 FP 43210 8073653 362 kr                 
ANSLUTNINGSVINKEL VRIDBAR FÖR BÄNK DM  8303311 453 kr                 
GBG TVÄTTSTÄLL 5169 LOGIC HELTÄCKANDE                                                     7455026 2 987 kr              
GBG NAUTIC TV-BLANDARE                   MED SILIVIPP VENTIL 214043                         8220666 1 068 kr              
GBG VIT SKÅPSTOMME GB7118600100 2 210 kr              
GBG LÅDFRONT VIT GB71186000DH 942 kr                 
VATTENLÅSSATS G32X40 PURUS, VIT, S-VLÅS TILL GOLV 8075608 79 kr                   
GBG HANDTAG C GB711800001C 119 kr                 
BYTE TILL 1860 MÖBELPAKET LOGIC  (BADRUM) INKL RIVNING BEFINTLIGT 7 405 kr              

GBG NORDIC MÖBELPAKET 2856 8960813 2 488 kr              
GBG 2560 TVÄTTSTÄLL VIT ROT  7454364 1 784 kr              
GBG NAUTIC TV-BLANDARE                   MED SILIVIPP VENTIL 214043 8220666 1 068 kr              
VATTENLÅSSATS G32X40 PURUS, VIT, S-VLÅS TILL GOLV 8075608 79 kr                   
BYTE TILL NORDIC MÖBELPAKET 2856  INKL RIVNING BEFINTLIGT 5 418 kr              

GBG ARTIC TV.ST. 4600 VIT                    600X465 BULT/KONSOLMONTAGE 7454965 2 413 kr              
GBG NAUTIC TV-BLANDARE                   MED SILIVIPP VENTIL 214043 8220666 1 068 kr              
VATTENLÅSSATS G32X40 PURUS, VIT, S-VLÅS TILL GOLV 8075608 79 kr                   
TVÄTTSTÄLLSKONSOL 260 VIT 8094302 70 kr                   
BYTE STORT EXKLUSIVT TVÄTTSTÄLLSPAKET (BADRUM) INKL RIVNING BEFINTLIGT 3 630 kr              

GBG 2560 TVÄTTSTÄLL VIT ROT  7454364 1 898 kr              
GBG NAUTIC TV-BLANDARE                   MED SILIVIPP VENTIL 214043 8220666 776 kr                 
VATTENLÅSSATS G32X40 PURUS, VIT, S-VLÅS TILL GOLV 8075608 79 kr                   
TVÄTTSTÄLLSKONSOL 260 VIT 8094302 70 kr                   
BYTE STORT TVÄTTSTÄLLSPAKET (BADRUM) INKL RIVNING BEFINTLIG 2 824 kr              

TVÄTTSTÄLL GBG 2500 VIT 1125000101 7454360 1 490 kr              
GBG NAUTIC TV-BLANDARE                   MED SILIVIPP VENTIL 214043 8220666 776 kr                 
TVÄTTSTÄLLSKONSOL 195 VIT 8095606 70 kr                   
VATTENLÅSSATS G32X40 PURUS, VIT, S-VLÅS TILL GOLV 8075608 79 kr                   
BYTE LITET TVÄTTSTÄLLSPAKET (TOALETT) INKL RIVNING BEFINTLIG 2 337 kr              
WC-STOL GUSTAVSBERG 2391 DUO VIT S-LÅS ROT-FOT 7763280 3 196 kr              
WC KLOSETTANS 123-130/102 MMPURUS, ROTADAPT 4´´ NORMALRÖR 2910414 155 kr                 
BYTE WC INKL RIVNING BEFINTLIG 3 351 kr              
BK   GBG BADKAR 1600 7320813 4 939 kr              
BK   GBG HALVFRONT 1600 7320867 1 708 kr              
BK   BADKARSEMBALLAGE 194 kr                 
BYTE BADKAR INKL RIVNING BEFINTLIG 6 841 kr              

INSTALLATION AV ELHANDDUKSTORK I BADRUM ALT TORKRUM 7 250 kr              
Förtydligande: Vi lägger en list med kabel från central till handdukstork

SPOTTAR I HALLTAK , 6 ST LED EL 5 250 kr              
SPOTTAR I HALLTAK , 3 ST LED EL 2 750 kr              
BEF. PROPPSKÅP FÖRSES MED 10A PROPPAR ISTÄLLER FÖR 6A EL 540 kr                 
ELTOMRÖR MELLAN KLÄDKAMMARE TILL RUM BREDVID KÖK EL 730 kr                 
ELTOMRÖR MELLAN KLÄDKAMMARE TILL HALL (VID BEF UTTAG TILL HÖGER OM YTTERDÖRR) EL 730 kr                 

LÄGENHET / NAMN 

ÖVRIGT 

ÖVERENSKOMMEN PRIS INKL MOMS 

UNDERSKRIFT 
DATUM 

Generell information om tillvalsprodukter

Flera medlemmar har efterfrågat möjligheten att göra tillvalsbeställningar för att 
renovera badrum och toaletter i samband med stamrenoveringen. I samband med 
syn av lägenhet kan lägenhetsinnehavaren boka tid med representanter för Kungälvs 
Rörläggeri för att få titta på de olika produkterna i nedanstående lista. Tillvalslistan är 
reviderad 4 november
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Höstens städdag bjuder på en annorlunda utformning.
Den pågår i fyra timmar, med början kl 13.00 och 

beräknas vara avslutad senast kl 17.00.
Då har vi också hunnit med en brandövning

ledd av Räddningstjänsten i Göteborg. 

  Utrustning: 
  Gott humör, oömma kläder, arbetsvilja, 

  Städningen:
  omfattar främst lövkrattning samt städning av   
  entréer, gårdsplaner, lekplatsen, m fl utrym-   
  men. OBS! Denna höst gör vi ingen cykelinventering. 

  Brandövning:
  Brandövningen börjar med en förevisning i  fören  
  ingslokalen, hus nr 3 kl 15.00. Den avslutas 
  sedan med några praktiska moment utomhus   
  vad gäller släckning av bränder. Då står det var och 
  en fritt att pröva på hur man snabbt kan släcka en   
  eld eller rädda en människa.

  Måltidsinbjudan:
  Mellan kl 18.00 och 21.00 bjuder sedan föreningen   
   deltagarna med familjer till ett samkväm med  
   måltid i      föreningslokalen. 

lördagen den 14 november

Städdagen

Välkomna!


