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Information från Kannebäcks Samfällighetsförening, Nr 58, februari 2015 
 

www.kanneback.net, Kanneback@kanneback.net, Facebook: Vi som bor i Kannebäcks radhusområde 
 

 

Årsmöte 
TISDAGEN 31 mars kl 18.30 – 20.00 

I Drakbergsskolans restaurang 
 

 

Medlemsmöte 
Onsdagen 4 november kl 18.30 – 20.00 

I Drakbergsskolans restaurang 

 

Samfällighetens Städdagar 
Lördagen 25 APRIL kl 09.00 – 12.30 

Lördagen 7 november kl 09.00 – 12.30 

 

 

Inför årsmötet 
Längledare … Trivselkommitté 

 

Vid årsmötet 2014 bestämde vi att efter flera års uppehåll utse längledare igen, och vi 

beslöt också att en trivselkommitté årligen skulle utses. Prata med varandra i din 

länga för att bestämma vem som skall vara längledare i din länga, och låt er länga av-

rapportera vid årsmötet. Längledaren samordnar vårdandet av er länga och hjälper 

nyinflyttade tillrätta i längsamarbete, samfällighetens funktion o dyl. samfälligheten 

ställer inga som helst krav på längledaren. Det blir vad ni själva gör det till. Trivsel-

kommittén har 5 000 kr årligen i samfällighetens budget att söka anslag ur, och sam-

fälligheten har inga andra krav på denna kommitté än att ansvara för fikat vid städda-

garna. Känner ni för att göra något kreativt för områdets trivsel så anmäl er vid års-

mötet eller prata med nuvarande kommittéordförande Magnus Samuelsson, Brons-

fyndsgatan 73, 0762-493149. 

 

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


Håll kontroll över din 
vattenförbrukning 

 

All vattenförbrukning efter vattenmätarens placering i din fastighet är ditt eget ansvar 

som fastighetsägare. En läckande kran eller läckande toalett kan fort dra många ku-

bikmeter vatten, och läckor kan också uppstå i våra över 50 år gamla rör i fastighet-

erna, något som inte alltid är så lätt att upptäcka. Läckor kan leda till flera tusen kro-

nor extra i vattenförbrukning, för att inte tal om vilka kostnader vattenläcka i dolda 

rör kan orsaka. Håll därför gärna kontroll på din vattenförbrukning genom att läsa av 

oftare än inför samfällighetens årliga mätning, så får du indikation på eventuella 

läckage. 

 

 

Parkering på våra gator 
 

Att det finns problem i samband med parkering på gatorna i vårt område vet vi alla. 

Parkera får man göra upp till sju dagar på Bronsålders- och Bronsgjutaregatorna. Vi 

gör vårt bästa för att anmäla alla som parkerar längre än 7 dagar, och vi har erfarit att 

det oftast är människor från Opalområdet som långtidsparkerar i vårt område. Men vi 

kan själva också hjälpas åt att göra området trevligare för oss själva och våra grannar. 

 

 Parkera i första hand i ert garage eller på er garageuppfart. Om inte detta är möj-

ligt, använd i första hand de två parkeringsområden som finns i Kannebäck, i ab-

solut sista hand Bronsfyndsgatan, Bronsgjutaregatan eller Bronsåldersgatan. 

 Undvik att parkera framför huslängegatorna, för det försvårar för de boende, för 

möbel- och flyttfordon, hantverkare, men kanske framför allt för eventuella ut-

ryckningsfordon som ambulans och brandkår. 

 Om någon nödvändigtvis måste parkera på Bronsfyndsgatan eller Bronsgjutarega-

tan: Tänk på att det är trångt och att flera garage har korta garageuppfarter – par-

kera så att inte olägenheter uppstår för andra boende i området. 

 

Felparkeringar kan anmälas på goteborg@goteborg.se eller 031-3650000. Om ni hos 

Transportstyrelsen vill ta reda på namn och adress för ägare till en bil kan du ringa 

(kostnad debiteras) 0771-252525 eller 0771-141516 (talstyrning), använda 

https://fordonsfraga.transportstyrelsen.se/fragapaannatfordon.aspx om du kan ta emot 

telefax, eller använda http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordons-

agaruppgift/Sms-tjansten-vem-ager-fordonet/. 
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