
Beträffande  Fritidslokalerna 
 

Som meddelades på årsstämman har gymmet och uthyrningslokalen 

Röda rummet utrustats vardera med ett tagg system som skall  

ersätta nycklar.  

 

Den gamla fritidsnyckeln kommer fortfarande att behövas för att komma in till  

entrén till fritidslokalerna och fastighetskontoret. 

 

Varje lägenhet får köpa en tagg till gymmet. Pris 100:- 

 

Första gången man hyr lokalen köper man en tagg av fastighetsskötaren för 100:-. 

Taggen användes sedan varje gång man hyr lokalen. 

Fördelen är att man i fortsättningen inte behöver kontakta fastighetsskötaren för 

att erhålla en nyckel samt att återlämna densamma.  

Övrig kostnad för lokalhyra är liksom tidigare 200:-/ dygn.  

 

Försäljning av taggar till gymmet och uthyrningslokalen kommer att ske vid två  

tillfällen. 

Torsdagen den 20 februari  mellan kl 19-20 och Lördagen den 23 februari mellan  

kl 11-12.  Därefter får man på dagtid kontakta fastighetsskötaren för att köpa en 

tagg. 

Moped parkering 
 

På grund av brandrisk, bensin och oljelukt, dålig plats i vissa cykelrum samt för att 

minska mopedåkning på gårdarna, har styrelsen beslutat att bygga inhägnade  

parkeringsplatser för mopeder i garaget.  

 

Ni som har mopeder bör anmäla detta till fastighetsskötaren så att övergången går 

smidigare. Priset för p-plats blir 100:-/ månad. Man måste också köpa en tagg till 

garaget pris 100:-. Låsning av inhägnaden kommer att ske med en nyckel som  

kommer att erhållas mot deposition. 

 

Telefonnummer 
Telefonnummer till kontaktpersonerna finns i trappuppgångar samt på 

föreningens hemsida www.goteborgshus34.se 

31 januari 2013 

Årgång 13, nummer 1 34: ans Nyhetsbrev 



Motorcykel garaget 

 
Det finns lediga platser i motorcykel garaget.  Pris 190:-/ månad             

Önskas plats kontakta ordförande Kurt Svensson .  
 

Cykelrummen-Barnvagnsgarage 
 

Cykelrummen är i första hand till för aktivt använda cyklar inte förråd för 

gamla cyklar. 

 

Nu är det dags igen för uppstädning i våra cykelrum enligt följande: 

 

 Uppmärkning att funktionsdugliga cyklar 

 Borttagning av trasiga cyklar (vi kommer att ta bort dessa om inte äga-

ren gör det) 

 Förbjudet att låsa flera cyklar med en kedja (det visar bara att de inte 

används) 

 Det är inte rimligt att ha hur många cyklar som helst ( ta bort de som 

sällan används ) 

 Borttagning av utflyttade barns cyklar (Cykelrummen skall inte vara ett   

museum för barnens cyklar) 

 Flyttning av cyklar från barngarage till cykelrum  

  (kontakta fastighetsskötaren för nyckel till cykelrum) 

 

Uppmärkningen skall vara klar senast den 24 februari. Därefter kommer  

fastighetsskötaren att ta bort de cyklar som inte är märkta eller trasiga. 

Detta gäller både cykelrum och barnvagnsgarage 

Lilla Biblioteket 
 

Det finns sedan en tid ca 7 löpmeter med böcker i entrén till  

fritidslokalerna. 

Där kan du låna och byta böcker eller lämna in böcker om du så 

önskar.  

Lokalen vid Tunnlandsgatan 24 

 
Rubricerad lokal är ledig för uthyrning f.o.m.2013-05-01 eller ev. tidigare.  

Lokalen som är på 29 m2 har kontorsstandard och utrustad med toalett. 

Vid intresse kontakta vår förvaltare Börje Hansson  


