NYHETSBREV DECEMBER 2021
Låst elavtal
Extrastämma & adventsfika
16 december 18:30
Vill du prata med styrelsen, kom på
stämman!

Avgiftshöjning 2022
Föreningens har varit förutseende med
tanke på tomträttsavgäld och underhåll
så avgiftshöjningen för 2022 blir 2,5 %
istället för som tidigare år 5%.

För de som hört av sig angående
elprisernas utveckling senaste veckorna
kan vi meddela att vi tidigare har bundit
elpriset och inte har en chockhöjning att
vänta.

Släck ljusen efter dig!
Den här tiden på året sker många olyckor
med bortglömda ljus. Kom ihåg att släcka
ljusen efter dig.

God jul och gott nytt år!

Nya granne:
Samhällsvetenskapliga
biblioteket
I mitten av december flyttar en del av
Göteborgs universitetsbibliotek in på
Föreningsgatan 20. Se mer i separat
info.

Lägenheten säljs av Bjurfors.
Eftersom vi inte hade tillräckligt intresse
inom föreningen kommer lägenheten
på Viktoriagatan 32 att säljas av mäklare
Bjurfors istället.

Container i januari
Container sätts ut mellan 7-14 januari.
Här slänger du granen!

Vill du vara med?
Vill du bidra till styrelsens arbete och
lära dig mer om föreningen?
Kontakta valberedningen;
Christer Dijnér eller Elisabeth Edén
på telefon:
Christer - 0708 666 444
Elisabeth – 070 2833 822

Ny granne:
Samhällsvetenskapliga biblioteket
Hej grannar!
I mitten av december flyttar en del av Göteborgs
universitetsbibliotek in hos er på Föreningsgatan 20. Det är
Samhällsvetenskapliga biblioteket som kommer att vara i
lokalen fram till hösten 2024 eftersom vår nuvarande
bibliotekslokal på Vasagatan måste evakueras på grund
av Västlänksarbetet.
Visste du att universitetsbiblioteket är öppet för alla? Vi
har läsplatser, kunnig personal och massvis
med böcker, dagstidningar och annat material som alla får
låna. Du kan till och med beställa böcker från
universitetsbibliotekets andra bibliotek i staden, och få dem
levererade till oss på Föreningsgatan. Det mesta går att låna
hem, dock inte skönlitteratur och dagstidningar. Så nu kan du
slinka förbi efter jobbet och läsa tidningen eller låna en bok.
Har du inte redan lånekort går det enkelt att fixa, ta med dig
legitimation så hjälper vi dig.
Vi öppnar 20 december. Välkommen in!
Ordinarie öppettider:
Måndag - torsdag kl 08:00 – 20:00
Fredag kl 08:00 – 19:00
Lördag kl 10:00 – 16:00

