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Information från styrelsen
Nya styrelsen
Sedan i våras har vi en ny styrelse i samfälligheten. Här ser ni kontaktuppgifter samt
ansvarsområden för medlemmarna. Vi hälsar Nicklas, David och Maria välkomna!
Ordförande:
Nicklas Stenqvist 0705-15 40 33
Långefjällsgatan 5G
Kassör:
Daniel Sandström 031-16 32 63
Ormebäcksgatan 1C
Sekreterare:
Elisabet Börlin
031-19 64 44
Ormebäcksgatan 3G
Ledamot, ansvarsområde VA och värme:
Dag Bertolino
031-713 86 65
Bredmossegatan 1G
Ledamot, ansvarsområde uthyrning extra p-platser samt grönytor/parkeringar:
Sofia Levin
0735-09 96 34
Ormebäcksgatan 3B
Suppleant, ansvarsområdet grönytor/parkeringar:
Maria Solevid
0708-16 75 22
Ormebäcksgatan 5G
Suppleant, ansvarsområde hemsidan:
David Luvö
0722-25 10 97
Råbäcksgatan 1A
Det går även bra att kontakta styrelsen via mail på: styrelsen@robertshojd.se
Höststädning
8 november är det dags för vår gemensamma höststädning. Utöver den egna
fastigheten så hjälps vi som vanligt åt att städa våra gemensamma och närliggande
ytor. På så sätt håller vi nere kostnaden för skötseln av dessa ytor. Läs gärna genom
”städ-rutiner för vår- och höststädning” som sitter i huspärmen och på hemsidan.
Fredag 7/11 – måndag fm 10/11 container
Containers för trädgårdsavfall sätts ut på fredag morgon på de vanliga platserna:
•
Blacktjärnsgatan (besöksparkeringen vid gången till nr 5-7)
•
Ormebäcksgatan (besöksparkeringen vid Ormebäck 5-7)
•
Råbäcksgatan (längst in på parkeringen)
Vi ber dig om hjälp att hålla avsedda platser fria från bilar när containrarna
kommer. De hämtas under måndagen efter städdagen.
Behållarna är endast avsedda för trädgårdsavfall. Inga papperssäckar eller plastsäckar får användas och större grenar sågas ner så får vi plats med mer. Om det
hittas papperssäckar eller plastsäckar i avfallet får vi en straffavgift som gör
städningen betydligt dyrare.
Lördag 8/11 Gemensam städning, korvgrillning och loppis
Under förmiddagen ber vi alla att hjälpas åt med att städa våra gemensamma ytor.
Klockan 12:00 och framåt (så länge korven räcker…) är alla medlemmar inbjudna
till vår traditionsenliga korvgrillning på grusplanen. Till barnen vankas det efterrätt i

form av godispåsar. Vi behöver frivilliga som hjälper till med korvgrillningen. Det
kommer att finnas korv m.m. på plats. Ni som kan hjälpa till - anmäl er till
levin.sofia@gmail.com. Utan frivilliga grillmästare har vi inte möjlighet att
genomföra grillningen.
För dem som är intresserade är det möjligt att ställa upp ett bord och sälja/byta/köpa
det som rensats ut från vind och förråd. Loppisen öppnar samtidigt som grillningen
klockan 12 – passa på!
”Robertshöjds radhus – råd och rekommendationer.”
I våras delade styrelsen ut en skrift om området med råd och rekommendationer.
Skriften finns även som PDF på hemsidan www.robertshojd.se för alla som vill, att
ladda ner. Dokumentet togs fram för att vi får mycket frågor om våra hus och grönytor. Därför har det känts angeläget att informera och ge råd och rekommendationer
till alla fastighetsägare om vårt område. På detta sätt hoppas vi att underlätta för
boende vid renovering och att bidra till att de fina kvalitéerna som finns i vårt
område bevaras.
Viktigt att tänka på om ni som medlem har funderingar på att göra några
förändringar att det kan krävas bygglov för vissa åtgärder. Exempelvis plank och
förråd kan kräva bygglov och då ska grannar höras. Kontakta alltid bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg om ni är det minsta osäkra. Det
finns en skrift på Boverkets hemsida www.boverket.se som heter ”får jag bygga”.
Den är gratis att ladda ner. Fullständig länk se nedan:
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2014/Far-jagbygga-Om-bygglov-rivningslov-marklov-och-anmalan/
Uppmätning av parkeringsplatser inför ommålning – info
Under hösten kommer det utifrån beslutet på årsmötet att genomföras uppmätning av
parkeringsplatserna inför ommålning för att bredda de platser som behöver breddas.
Om ni ser personer som mäter upp er parkeringsplats vill vi därför informera er om
att de bara skapar det underlag som krävs för fortsättningen.
Info om rensning av hängrännor m.m.
Föreningen har ett avtal med en firma, 3PTak, som kommer och rensar hängrännorna
när löven fallit senare under hösten. I samband med detta ser de även över taken och
informerar er som ägare om det finns trasiga takpannor genom att lämna ett brev i er
brevlåda. Ni har då möjlighet att få taket åtgärdat mot en kostnad.
Skötsel av häckar m.m.
En liten påminnelse. Det är viktigt att ni som har häckar och buskar ut mot trottoarerna och gränderna, beskär de utstickande grenarna. Detta för att det ska vara möjligt
för människor att gå där och även längre fram i vinter, för att snöröjningen ska
fungera.
Med  vänlig  hälsning
Styrelsen  

