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Göteborg Energi byter elskåp på vissa 
fastigheter i vårt område 

 
Göteborg Energi avser att under november – januari byta 
ut ett antal äldre elskåp i vårt område, vilka är markerade 
med ringar i nedanstående bild. 
 
Göteborg Energi vill gärna ha en god dialog, och avser 
kontakta respektive fastighetsägare i god tid innan 
arbetet görs för att allt skall fungera smidigt för alla 
parter. 
 
Göteborg Energi avser gräva upp runt dessa elskåp ca 2,0 
x 1,5 meter. När själva bytet görs blir det strömavbrott i 2 
– 4 timmar. Göteborg Energi avser underrätta alla berörda 
i god tid innan strömavbrottet. 
 

Samfällighetens årsmöte tisdagen 2018-03-27 
 
2018-03-27 är det åter dags för årsmöte i Samfällighets- respektive KabelTV-föreningen. Den här gången 
tänkte vi ordna med lite fika under mötet. Inga stora frågor att behandla finns för närvarande. Såväl vatten- 
som garageverksamheten löper på enligt planer och utan större incidenter, och med KabelTV-
verksamheten är det likadant. 
 
Det är alltid bra om styrelsen förnyas med någon ny ledamot varje år. Efter lång och trogen tjänst i 
styrelsen och som ansvarig för garageverksamheten väljer Kenneth Raimer att vid årsmötet stiga av 
styrelsen. Vi behöver en ny styrelseledamot och garageansvarig. Uppgiften är att, förutom att ingå i 
styrelsen, vara kontaktperson mot oss fastighetsägare vad det gäller våra garage, mot Västsvenska Port & El 
AB som utför årlig service på våra garageportar, hanterar garagenycklar o -lås, och i övrigt kan rycka ut för 
reparation av någon garageport. Uppgiften innebär också att man går en sväng med jämna mellanrum för 
att kontrollera och eventuellt byta lampor i garagebelysningen, och beställer något jobb hos någon 
hantverkare ibland för att hålla garagelängorna ”up to date”. Styrelsearbetet är inte alls betungande, och 
innebär samtidigt att du får insikt i samfällighetsföreningens verksamhet, kunskap om Kannebäcksområdet, 
och är för närvarande arvoderat med 3 500 kr per år. Är du nyfiken eller redan nu intresserad? Kontakta då 
Kenneth Raimer på tel 070 545 88 59 så berättar han mera. 
 
Tilläggas kan att vi har en ”Social kommitté” för att öka trivseln och sammanhållningen i området. Vi har 
tidigare fattat gemensamt beslut om att årligen anslå en slant att efter ansökan disponera för denna 
verksamhet. Det vore trevligt om vi fick se en högre aktivitet på detta område. Även här finns säkert 
utrymme för intresserade att engagera sig. 
 
Styrelsen ber att få önska er alla en riktigt trevlig jul 
 
Kannebäcksföreningarna 
Lars Lorentzon 

http://www.kanneback.net/
mailto:Kanneback@kanneback.net

