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ÄNNU  ETT  VERKSAMHETSÅR  KAN 
LÄGGAS TILL  HISTORIEN
Det har blivit dags att summera 2012 års 
verksamhet för vår förening. Ett år som 
har varit arbetsamt men där det har hänt 
en hel del. Med glädje kan noteras att det, 
så länge efterlängtade torkrummet och 
mattvättmaskinen har kommit på plats i hus 
4. Vi har ”fått” nya lås på våra gemensamma 
utrymmen. Flera av de cyklar vi samlat 
ihop under åren avyttras i samband med 
Loppisen, de övriga cyklarna rullar vidare 
till välgörande ändamål. Efter fastighets- 
skötarnas flytt har de uppskattade extra 
källarförråden i hus 1, som blev följden 
av flytten, försvunnit lika snabbt som en 
avlöning. Svea Hovrätt delade föreningens 
uppfattning om att de nya vattenrören skall 
gå taket. Nu gäller det bara att verkställa 
själva arbetet.
Glädjande är också att föreningens 
medlemmar verkligen bjuder till efter för- 
måga och drar sitt strå till stacken. Detta kan 
märkas bland annat på att sopsorteringen 
fungerar. Soptaxorna går upp men vi minskar 
våra kostnader. År 2012  var kostnaden för 
sophanteringen c:a 21.000:- lägre än 2009. 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Studerar man elräkningen  kan man märka 
samma tendens. Vår förbrukningskostnad är 
2012 c:a  58.000:- lägre än 2008. Så visst kan 
man påverka sina boendekostnader åt rätt håll, 
med rätt inställning.
Personligen kan jag nu efter 6 år i styrelsen, 
de 5 senaste som ordförande, blicka tillbaka 
med rent samvete och vara ganska nöjd. 
Styrelseledamöterna vid min sida har gjort ett 
gott arbete. Vi har inte alltid varit överens men 
det har varit högt i tak i styrelserummet och 
vi har resonerat oss samman till bra beslut. 
Ni skall veta att det har varit andra tider i 
föreningens historia. I början av 90-talet när 
jag först hamnade i styrelsen, då som kassör,  
fanns det ibland inte kostnadstäckning på våra 
konton, då var det bistra tider. Nu kan man se 
vad det betyder med en bra kassör. Idag har vi 
en slant på banken som kan vara bra att ha när 
vi nu går in i nästa fas av föreningens leverne.
Avslutningsvis vill jag rikta  ETT STORT TACK  
till mina styrelsekamrater för ett gott, trevligt 
och roligt arbete. Ibland har vi kanske inte nått 
ända fram till målet men vi har verkigen försökt 
och för det mesta lyckats.
    Tommy Åberg 

Avgående ordförande

MINDRE  VÄSEN

Många är de medlemmar som 
blivit störda av grannarnas 
ständiga och ihärdiga borrande 
i väggarna. Nu har föreningen 
inhandlat en Borrhammare /Slag-
borr, det är en kraftig maskin. 
Det räcker nästan att visa den 
för väggen så blir hålet / hålen 
på plats. Man behöver inte hålla 
på hela dagen. Tag kontakt med 
våra fastighetsskötare de sköter 
utlåningen.

UPPGRADERING  AV  EL  
I  ETTORNA

Allt fler medlemmar som har ettor 
har börjat märka att strömmen i 
lägenheten ”inte räcker till.”  När 
fastigheterna byggdes på 50 - 60 
talet var behovet av ström inte 
lika stort som idag. Det fanns inte 
så mycket data, video, microug-
nar eller musikmaskiner som 
idag. Styrelsen har därför kontak-
tat ett el-företag för att kolla vad 
en uppdatering av en etta skulle 
kosta. Vi ber att få återkomma.
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 Våren 2013    
      

Adress Lgh Kvm Månavg 
Accepterat pris 

tkr  
Dr Lindh 1 1 rok 38 1 640 1 350  

Fricksg. 1 rok 39 2 312 1 450  
Lövskogsgatan 1 rok 39 2 020 1 390  

Ängemarken 2 rok 51 3 104 1 600  
Ängemarken 2 rok 51,5 3 275 1 950  
Ängemarken 2 rok 51,5 3 016 1 675  

Dr Hjorts g. 2 rok 53,5 3 056 1 795  
Raketgatan 2 rok 54 3 631 1 850  

Daniel Petterssons g. 3 rok 64 4 333 2 095  
Lövskogsgatan 3 rok 74,5 4 003 2 575  
Dr Forselius g. 4 rok 81,5 4 045 2 200  
Dr Forselius g. 4 rok 81,5 4 018 2 350  
Dr Forselius g. 4 rok 81,5 3 925 1 950  

Raketgatan 3,5 rok 96 6 571 3 100  
Dr Lindh 4 4 rok 100 4 097 3 000  
Dr Lindh 1 5 rok 128,5 5 047 2 900  

      
Källa : GP Bostad      

      
 
 
 

Ekonomikrönika april 2013

Föreningens ekonomiska
status 13-04-01:

Föreningens lån, 4 st, uppgår till
28 000 000 kr.
Räntespann : 2,39 % - 3,10%. 
Närmaste villkorsändring, sept 2013,
för lån på 10 600 000 kr med sistnämnda 
räntesats. 

Föreningens likvida medel :
Penningmarknadskonto : 1 315 000 kr
Fasträntekonto : 4 000 000 kr
SUMMA : 5 315 000 kr

De ekonomiska konsekvenserna av balkongprojektet är,av förklarliga skäl, inte 
inkluderade i ovanstående beskrivning. 

Några, förhoppningvis av intresse, ekonomiska data för 2012 rörande vår förening.. 

-  Resultat  : + 739 000 kr

-  Belåningsgrad  25 % ( betraktas som låg )

- Skuld per kvadratmeter  : 1 567 kr. 
   Tumregel : Under 5 000 kr/kvm = bra  Över 10 000 kr/kvm = inte bra.

-  Skuldtyngd = 2,7   
    Skuldtyngd = långfristiga skulder i balansräkningen / nettoomsättning i   
    Resultaträkningen. Tumregel : Under 5 = bra, över 10 = inte bra, 15 = mycket illa

Prisjämförelser
i vårt närområde
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Garagerenovering
En första inventering har gjorts avseende 
garagets status. På norrsidan finns skador som 
måste åtgärdas med viss förtur. Utfällningar 
i mellanplanets tak och golvskador planeras 
också korrigeras när temperaturen blir varmare. 
Det som är positivt är att större och mer 
allvarliga skador ej synes föreligga.

Eko i IP-telefon
Det är många som har problem med eko i sin IP 
telefonitjänst. Orsaken sitter den router av 
fabrikat Tilgin som Tele2 ursprungligen 
levererade. Den nuvarande modellen av fabrikat 
Netgear har inte dessa problem. Anmäl till Tele2 
Support och be om en ny router. På hemsidan 
finns en brevmall som man kan använda.

Fast avgift för IP-telefoni på räkningen 
från Tele2
Föreningen betalar den fasta månadsavgiften 
inom avtalet med Tele2. Det är Tele2 som har 
gjort fel. Den som drabbats skall anmäla till 
Tele2 support, så skall de kreditera de felaktiga 
avgifterna.

Dammsuga bilen?
Nu kan du som medlem och boende dammsuga 
bilen på föreningens bekostnad. Förutsättningen 
är att du har en egen dammsugare och klarar av 
att parkera bilen framför hus nr 1:s södra gavel. 
Där har vi nu, på grovsoprummets insida, ome-
delbart till väster om dörren, låtit montera upp 
en jordad dubbelkontakt. 
Har du rätt el-verktyg kanske du också lättare 
kan byta till sommar- eller vinterhjul när det är 
dags.

Men…
välj tidpunkt så att du inte står i vägen för den 
dagliga verksamheten, som pågår på platsen. 
Fastighetsskötsel, sophämtning, i- och urlast-
ning med knytning till i källarplanet befintliga 
lagerlokaler mm har alltid företräde till platsen. 

P-platser och extraförråd
Det är på sin plats med ett förtydligande. Vid 
flera tillfällen har man i samband med 

försäljning av lägenheter kunnat notera texten 
”p-plats och extraförråd ingår.”  Så är det INTE.  
Det är kö på både p-platser och extraförråd. 
Den som nu köper en lägenhet hos oss åker 
inte i någon ”gräddfil” förbi dem står / har stått 
flera år i kö.

Inför årsmötet
Årsmötet är planerat till den 14 maj. Innan dess 
har Du som medlem möjlighet att ta kontakt 
med vår valberedning för att föreslå kandidater 
till styrelsen och revisorer.  Mandattiden  i styrel-
sen utgår för Marianne Stakeberg, Kerstin 
Hinnerson samt Tommy Åberg. Kvar i 
styrelsen är Ulf Kassmyr, Lars Brink, Ulf 
Johansson samt Christer Norén och 
suppleanterna Helena Trappman, Gunnar 
Jonsson och Tobias Månsson.  Revisorer, 
som väljes på ett år, är Erik Olsson  med Lars 
Bengtsson som suppleant

Valberedningen består av Lars Bengtsson hus 
1, Margaretha Övergaard hus 3, Staffan Björk 
hus 4 samt Gunilla Rehn hus 6. Du kan givetvis 
kontakta den i valberedningen Du önskar och 
måste inte ta den som kommer från Ditt hus.

Skalskyddet förhöjt
Säkerhetsnivån hos Bostadsrättsföreningen 
Doktor Lindh har uppgraderats. Det omfattande 
utbytet av befintliga äldre lås är i sitt slutskede. 
Det omedelbart påtagliga är att entrédörrarnas 
lås är nya. Men också fastigheternas övriga ut-
slitna, ofta mer än 50 år gamla, lås har bytts ut. 
Likaså har kompletterande dosor för låsbrickor 
monterats vid ingångar till gemensamma utrym-
men. 

Omedelbar spärr
Vi har att vänja oss med koder och låsbrickor 
för att passera. Säkerheten är höjd genom att 
om någon låsbricka skulle förkomma så går den 
att omedelbart spärra. Anmäl bara förlusten till 
fastighetsskötarna, det räcker.

En nyckel till flera lås?
En nyckel, till fastighetens entrédörr, är således 
tillräckligt. Vill du att den skall vara densamma 
som till din lägenhetsdörr? Det företag som är 
engagerat för förnyelsen av låssystemen kom-
mer att på sikt höra av sig i den frågan. 
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Allmänna trivselregler
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. Om du någon gång till exempel arrangerar en större fest eller utför något bullrande ar-
bete i lägenheten är det bra att informera grannarna med ett meddelande på anslagstavlan i entrén 
och/eller hissen. Informera gärna personligen de närmast berörda.

Vi är många boende i våra hus, ljud fortplantar sig i betongen som är speciellt svårforcerad, det är 
nästan omöjligt att lokalisera eventuella oljud. Behöver du borra, så låna en effektiv borrhammare 
från våra fastighetsskötare, se annan plats i detta nummer av Lindhbladet.
 
Varje husråd ansvarar för vilka regler som finns i de olika husen. Vi har en gång i 
tiden kommit överens om de övergripande reglerna, som sedan kan modereras 
efter vad husråden bestämmer.
 
Särskilda piskställningar finns utanför husen, det är inte tillåtet att skaka mattor och liknande på 
balkongerna.
 
Den senaste tiden har det observerats att alltfler slänger fimpar runtom husen, framför entréerna 
och på gatan. Se bild med hinkar från vårstädningen. Kom gärna med förslag på hur vi skall 
minska på detta.
 

Fimpar plockade runt husen 13 april 2013
Scilla som trotsar kyla och jordlöshet

Föreningens parkeringsplatser

För närvarande, vecka 16, har vi 2 platser, med el, lediga på garagets tak, alltså öppna platser.
Vi har en kö till täckta garageplatser där fyra medlemmar väntar på att få en plats utan 
elektricitet.

Våra priser för hyra av p-plats är 
Uteplats 210 kr
Täckt plats 310 kr.
På platserna med tillgång till elektricitet för möjlighet till värme tillkommer 100 kr, såväl ute 
som inne.



6

Originalinredningar som kasseras 
vid ombyggnad
Med jämna mellanrum får styrelsen frågor om var och 
hur man kan skaffa nya glasade mellandörrar, in-
nerdörrar, originaltrycken eller originalköksinredning. 
Skall man tillverka nya dörrar med glas, liknande de vi 
har i våra lägenheter, så blir det mycket dyrt. 
Köksluckor och lådor finns troligtvis inte heller att få 
tag på. 

Så därför. Släng inte originalinredning som ser fin ut, 
utan hör av er till styrelsen. Vi kan då magasinera det. 
Det finns ett förråd där vi samlar begagnade original-
inredningsdetaljer 

De kan komma till användning om någon vill återställa 
eller bara komplettera något som gått sönder i den 
egna lägenheten.  

Objudna gäster
Om man efter en utlandsresa eller ett 
bra köp (framför allt stoppade möbler) 
på någon loppis märker att man fått 
med sig små objudna, blodtörstiga 
insekter. Då kan det vara vägglöss. 
Detta
är numera ganska vanligt förekom-
mande. Bli inte förskräckt. Det finns 
hjälp. 

Kontakta Länsförsäkringar och uppge 
Brf Dr Lindh. Föreningen är försäkrad 
mot skadedjur. Försäkringsbolaget 
har avtal med en skadedjursbekämp-
ningsfirma som kommer hem och 
sanerar. Kontakta också styrelsen.

Föreningen Bevara Guldheden

”År 1999 bildades Nätverket för Norra Guldheden.  
Syftet med Nätverket var främst att samarbeta mot  
onödiga renoveringar inom Norra Guldheden. I  
samband med att nybyggnadsplanerna presenterades  
under våren 2004, startades ett samarbete mellan  
representanter för Nätverket och berörda utanför  
Norra Guldheden. Detta samarbete sker numera  
inom ramen för Bevara Guldheden.” 
Detta är ett citat från Föreningen Bevara Guldhedens hemsida. 
 
Några representanter för Brf Dr Lindh tillika medlemmar  
i Bevara Guldheden har deltagit i ett möte som  
föreningen höll i mars i Guldhedskyrkan. Föreningen  
har tidigare lyckats påverka att planer på byggnation  
avstannat i vissa fall, och haft mindre framgång i andra. 

Nu finns det planer på att bygga mer på Medicinareberget  
och även delar av ”Dalen”, t.ex fot-bollsplanen bakom  
Mikrobiologen dessutom Dr Forselius backe m.m. Det är  
Kommunen och Akademiska Hus som äger tomtmarken.  
Man gör mer och mer intrång i våra grönområden och  
förtätar där det finns en liten yta kvar som inte är bebyggd.

Bevara Guldhedens adress på nätet är www.bevaraguldheden.se  Gå gärna in där. De har 
dokumenterat sina aktiviteter sedan 2008 på ett utförligt sätt. Man kan gå med i föreningen, då 
får man också info om kommande möten. 

Föreningen arbetar för en god sak, de ser ju till våra intressen här i Guldheden. Vi vill gärna 
ha kvar våra fina grönområden där vi kan promenera, möta våren, lyssna på fågelsång, rasta 
hunden, skapa äventyrsmiljöer för barnen, osv. Vi vill också ha rymd och luft mellan husen så 
som det var tänkt när området projekterades. Vi vill inte att Guldheden görs till en stenöken med 
därtill  ökande biltrafik.                        
         Stöd Föreningen Bevara Guldheden.

Naturen mitt i stan...

Foto: Anna Jansson Rundlöf
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NYA MEDLEMMAR

Hus 1: Martin Browall
                            
Hus 3: Marina, Jörgen och 
 Natalia Mossberg 
                           
Hus 4: Jan och Lovisa Mybeck
 Daniel Lindh
 Peter och Karin Gerdin Brännström
 Karin Taft
 Carl Andreas Martinsson

Hus 6: Karin Warholm
 Arvid Ödegaard-Jensen
 Lina Blomstrand
 Anders och Fredrik Eckert
 Anders och Janatan Gabre
 Claudia Penelopi Popovici

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

Hyra av bastu
 
Föreningens bastu 
är belägen i hus 3:s 
bottenvåning, bredvid 
trapphuset.

Bastun rymmer 5-6 personer och kan hyras för 50 kr per tillfälle. Debiteringen sker i efterskott av vår 
förvaltare Revisorsringen på medlemmens avgiftsavi. Uthyrningsansvarig är Evan Shellshear, i hus 3.
Du som vill hyra bastun kan ta kontakt via mail med husrad3@drlindh.se tre dagar före Du önskar 
använda bastun så att Du kan få svar om den är ledig. Uppge Ditt namn och Ditt lägenhetsnummer 
(det gamla och nya).

Under en försöksperiod erbjuds medlemmar GRATIS bastubad:
	 • Måndagar damer kl. 19-21   
	 •	Tisdagar	herrar	kl.	19-21			
	 •	Onsdagar	kl.	19-21	damer	och	herrar	i	badkläder

Tanken är att familjer kan  utnyttja detta för att upptäcka vår bastu tillsammans.
Alla som vill använda bastun dessa dagar behöver vara där kl. 19, första personen hämtar nyckeln hos 
Evan Shellshear 6:e vån. Övriga dagar i veckan kan de som önskar, hyra bastun.
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Vår Salong gav mersmak
Söndagen den 17 mars öppnades dörrarna för vår salong i föreningen. Överraskande nog 
hade det just snöat natten till söndag, lagom till denna vårliga vernissage.

Lillemor Bergströms fina målningar gav ett positivt välkomnande i 3:ans entré.
Väl inne i föreningslokalen möttes man av många vackra föremål.

Hemvävda mattor, dukar och kuddar blandades med broderier av olika slag, 
som imponerade på publiken.

De vackert vävda mattorna var tillverkade av Mona Bäck, Anne Åberg, Gunnel Sellberg och 
Kerstin Eurenius Andersson. Den sistnämnda hade också sticklingar från olika annorlunda 
krukväxter till försäljning

För intresserade visade Hans Bergström bilder i ett tittskåp, tredimensionellt, mycket 
fascinerande.

Erik Olsson visade, som tidigare, sitt fiolbyggande, ett spännande och säkert mycket 
tålamodskrävande arbete. 

Eriks fru, Ann-Margret ställde ut sina otroligt fina frimärkscollage - ett precisionsarbete 
av högsta dignitet.

Lena Erikssons broderier och sömnadsarbete var också beundransvärda liksom 
Marianne Stakebergs fina och stämningsfulla målningar.

Sist men inte minst fastnade jag för Gunilla Rehns färgglada halsband plus ett antal små roliga 
kylskåpsmagneter.

Salongen gav mersmak och det skulle vara kul med fler manliga utställare nästa år. Säkert finns 
det fler som har någon hobbyverksamhet som också kan intressera några andra. Har du några 
tankar eller idéer omkring detta kontakta gärna Ann-Margret Olsson i 4:ans hus till nästa Vår 
salong.

Nisse Hinnerson
(6:ans hus)

VISNING: GROVTVÄTTMASKIN & TORKRUM

Måndagen den 25 februari anordnade föreningen visning av den 
gemensamma GROVTVÄTTMASKINEN med tillhörande TORKRUM. 
Maskinen som är placerad i Hus 4:s tvättstuga och är avsedd för 
samtliga medlemmar i Brf Dr. Lindh och bokas ännu så länge genom 
att medlemmarna skriver sin bokning på en almanacka till vänster i 
tvättstugans förrum. Bokningstiderna är 3-timmarspass med förskjutning 1 
timma i torkrummet. 
 
Vi har begärt en offert på ett elektroniskt bokningssystem som skulle 
innebära att vi kan boka via dator. Vi kommer att meddela medlemmarna 
genom hemsidan www.drlindh.se så snart vi får besked från leverantören.

Målet med den extra stora maskinen är att man skall kunna tvätta tyngre 
och skrymmande textilier som trasmattor, stora överkast, täcken kuddar 
m.m.
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Våra fastighetsförvaltare är bäst! 
Vi har bott här sedan 1977 och aldrig tidigare har våra hus 
och vår utemiljö varit så välskötta som nu. På vintrarna är 
det skotta redan tidigt på morgnarna – ja, till och med på 
lördagar och söndagar! Och under resten av året ansas 
gräsmattor och gångar och sällan är det något som ligger 
och skräpar. Här är så välskött och städat och man blir stolt 
över att bo här. 
 
Våra grabbar är alltid glada och trevliga. Aldrig känns det 
som om man besvärar! Behöver man hjälp kommer de strax 
och eftersom de kan sitt jobb fixas det mesta.

Jag vet att jag gör mig till tolk för vad många av de boende 
tycker, men tyvärr är det ju så att vi människor så sällan 
hinner med att berömma. Men nu är det gjort!

Kerstin Forshammar Dr Lindhs gata 3

I
N

S
Ä

N
T

Pierre MethsMagnus ”Manne” Rosin
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Officerskantin m/1935
 
Vill du äta och dricka fältmässigt men ståndsmässigt och på 
officerares vis – på din balkong, i din fritidsbostad, kanske på 
dess altan, eller i ditt lusthus på landet? 
Då skall du köpa en kantin med full utrustning för matlagning och 
servering, inklusive köksutensilier såsom kockkniv, kittlar, kastruller, 
stekpanna, bestick, tallrikar, muggar, smörask, ströare, snapsflaskor 
med inflätning, ljuslykta, korkskruv mm mm; allt för sex personer. 
Se bilder. Innehållet är i nyskick (oanvänt), tillverkat i rostfritt stål, 
ljuslyktan i galvaniserad metall. Några mindre föremål har 
”förkommit” genom försigkomna förrådsarbetares försorg. Varje 
kantin väger ca 20 kilo.
Två kantiner finns. I en av uppsättningarna är tallrikarna tillverkade 
av en äldre sorts fältgrön plast, närmast bakelit av 1940-talsmodell.
Den första kunden kan välja mellan 8 rostfria eller 8 fältgröna tallri-
kar. 
Innan jag låter föremålen gå på antikmarknaden vill jag att läsarna 
av Lindh-bladet skall få möjlighet att privat köpa kantinen/erna till 
ett specialpris av 9 000 kr pr st. 
Värdet på antikmarknaden är beräknad till mellan 15 000 
och 22 000 kr per kantin. 
Vid köp av båda kantinerna får du dem för 15 000 kr.
Proveniens: Av Försvarsmakten utmönstrad och försåld utrustning, 
pga ändrat behov eller utgången modell. Lista med 
förrådsbeteckningar bifogas. Välkommen med förfrågningar.
Lars Brink, hus nr 1, tel 070-766 92 92, 
lars.brink@drlindh.se

Här syns en del av kantinens innehåll i sommarmiljö.

Bjud dina vänner på snaps eller vin ståndsmässigt, med sådana 
här flaskor, som en officersmäss modell/ä under fältförhål-
landen.

A N N O N S

 
 
 
 

Kallelse till ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA 
 
 

Medlemmar i Bostadsrättsföreningen 
DOKTOR LINDH 

 
kallas härmed till årsstämma 

 
Tisdagen den 14 maj 2013 

 
Kl. 19.00 i föreningslokalen Hus 3 

 
 
 
 

Hänvisning till Ärenden och Handlingar kommer att anslås i anslagstavlor  
och på hemsidan www.drlindh.se  senast 14 dagar före årsstämman, 30 april. 

41§ Föreningens stadgar ang. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 
 
 
 

Motionsrätten gick ut den 31 mars, annonserades i anslagstavlorna 26 februari 2013. 
(38§ Föreningens stadgar ang. MOTIONSRÄTT) 
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Blomsterfönstren i husens entréer
Många är de lovord som strös omkring 
de vackra blomsterarrangemangen 
och skötseln av entréfönstren från 
såväl medlemmar som besökare 
och inte minst fastighetsmäklare.

Det ställs frågor om vilka är det som 
sköter blomfönstren. 

Styrelsen är mycket tacksam för allt 
arbete som görs för att ha så fina 
fönster i entréerna och vill gärna 
göra känt för medlemmarna vilka 
som sköter fönstren i husen.

hus 1

Hus 4: Lillemor Bergström

hUS 6: Ulrika Brun

Hus 4

Hus 3: Kerstin Eurenius 
Andersson

Hus 1: Lena Ericson

Hus 4

Hus 4: Britt Mellgren

VÅRT GROVSOPRUM ÄR PÅ GRUND AV MISSBRUK STÄNGT TILLS VIDARE

Du hänvisas nu till de återvinningscentraler som finns i Göteborg  
http://www.renova.se/hushall/goteborg/atervinningscentraler/ 
För de medlemmar som inte har tillgång till bil och som vill lämna skrymmande saker eller elektronik 
ber vi att Ni kontaktar till fastighetsskötarna dagtid telefon: 031-41 34 04 
eller maila till fastighetsskötarna, Magnus “Manne” Rosin och Pierre Meths, på: fastighetsskotaren@
drlindh.se   se vidare på vår hemsida http://www.drlindh.se/sophantering.html 

ÅVC-kort och avgifter

Alla hushåll i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort (dvs ett ÅVC-kort per hushåll), såväl hushåll i villor 
och radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i 
Göteborg eller kund hos Kretsloppskontoret. Med ÅVC-kortet får du sex fria besök per kalenderår 
på återvinningscentralerna. Vid ditt första besök får du ÅVC-kortet. Spara ditt kort, det fylls på 
automatiskt med nya fribesök varje kalenderår.

Visst avfall är alltid gratis 
Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, vitvaror, prylar som kan återanvändas och produkter som 
omfattas av producentansvaret (förpackningar av metall, plast, plåt, kartong eller wellpapp 
samt tidningar och de flesta typer av el- och elektronikavfall). Har du bara sådant avgiftsbefriat 
avfall med dig kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök 
registreras. http://www.renova.se/
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