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Vår eminente fastighetsskötare går i pension 

Som säkert flera av er vet 

har vår fastis Leif Flink ar-

betat på övertid ett år.  

Fast i år väljer Leif att gå i 

pension, synd för oss men 

skönt för honom.  

Vi vill då passa på att önska 

honom ett trevligt och an-

genämt pensionärsliv.  

Vi tackar Leif för hans enstå-

ende engagemang i föreningen 

och kommer att hålla  öppet 

hus nere vid fastighetsskö-

tarexpeditionen.  

Vi bjuder på kaffe med till-

tugg.  

 

  

Vi vill också i detta num-

mer passa på att hälsa vår 

nye fastis Morgan Frans-

son välkommen till vår bo-

stadsrättsförening.  

Vi är övertygade om att 

Morgan och föreningen 

kommer att trivas med 

varandra.  

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.  



Tvättstugan 

Det är mycket tråkigt att behöva ta upp 

regelboken igen och denna gången gäller 

det tvättstugan.  

Under jul och nyårshelgen förkom det 

att en del medlemmar gick och tvättade. 

Vi vill att man skall respektera helgdagar.  

Vi hoppas att ni som tvättade dessa da-

gar fortsättningsvis följer föreningens 

anvisningar om att tvättning inte är tillå-

tet under sön– och helgdagar. 

Vi vill också påminna om regeln att städ-

ning skall ske EFTER tvättning för att 

efterkommande inte ska behöva städa 

FÖRE den egna tvätten. 
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Lackering av entréer och 

loftgångsdörrar pågår  

Borttagning av mossa på husfasaden 

Tunnlandsgatan har skett  

Har föreningen tänkt att byta ut 

fönstren vid loftgångarna? 

Svar: För närvarande är detta inte tids-

bestämt i föreningens underhållsplan. 

Jag tycker att föreningen ska inför-

skaffa några grillar att ställa ut på 

gården samt fler bänkar och bord. 

Svar: Vi har i ett tidigare nummer pre-

senterat detta förslag om grill.  

Det kräver att någon ansvarar för att 

det sköts. Vi gick då ut med en intresse-

anmälan och det visade sig att det inte 

var någon som var intresserad samt att 

en del medlemmar är rädda för att det 

ska osa in på balkongerna.  

Kan föreningen skaffa E-mail adress ?

Detta skulle underlätta för  många, 

exempelvis vid denna spalt. 

Svar: Ja, vi har nu skaffat e-post 

adress. Adressen är:  

styrelsen.brf34@swipnet.se  

 

En del barnvagnsrum ser ganska skrä-

piga ut. Kan man ordna med en stä-

dardag? 

Svar: Bra förslag. Samla ihop grannarna 

och se över vad som kan rensas bort. Ti-

den går fort och mycket av barnens lek-

saker och cyklar är inte i bruk längre. 

Kan föreningen sätta upp skyltar angå-

ende att man inte får rasta sina hun-

dar eller kattor inne på gården? 

Svar: Vi hänvisar till Göteborgs Kommuns 

regler när det gäller rastning av husdjur 

på gården. Som säger följande: 

Hund och katt får ej vistas på lekplatser 
eller omkringliggande gräsytor som är 
avsedda för lek.   
 

 

Frågespalten 

Textetten nerlagd för tillfället 
Informationskanalen har av tekniska orsaker 

inte varit i drift på ett tag. Om den kommer 

att startas upp eller ej kan vi i dagsläget inte 

svara på. Vårt informationsblad ersätter kana-

len tillsvidare  



Information om garagerenoveringen 

Parkering under 

garagereparation 

Garaget repareras 

under sommarhalv-

året. Byggstart i 

april. Arbetet sker 

etappvis enligt ned-

an: 

1. Nedre plan bil-

fritt. Arbete pågår.  

Under arbetstiden 

anvisas bilar till tem-

porär plats på övers-

ta plan och eventu-

ellt några till besöks-

parkeringen.  

2. Övre plan bilfritt. 

Arbete pågår. 

Bilar hänvisas till besöks-

parkering och eventuell 

provisorisk parkering. 

3. Mellan plan bilfritt. 

Arbeten pågår. 

Bilar hänvisas till övre 

plan– till besöksparkering 

och eventuellt till provi-

sorisk parkering. 

4. Återstående arbeten  

kan utföras med bilar på 

sin rätta plats.  

Arbetet i dess helhet är 

beräknade att utföras 

inom en 6– månaders pe-

riod. 

Alla bilägare får senare när-

mare anvisning om tillfällig 

parkeringsplats.  

 

Tillfällig omflyttning av bilar 

måste fungera 

Alla bilar måste flyttas till ny tem-
porär parkering under tiden för ar-
betet. Sker inte detta måste bilen 
tvångsflyttas på ägarens bekostnad.  

Föreningens kontakt vad avser par-

kering är: Christer Lundqvist, Riks-

byggen 

Föreningens projekt– och byggledare 

är: Camilla Hallqvist, Riksbyggen 

Övergångsställe på Orkestergatan 

I vårt tidigare nummer pre-

senterade vi frågor som 

kom upp på årsstämman. 

Bland annat frågan om man 

inte kunde få ett över-

gångsställe på Orkesterga-

tan. Vi gjorde en skrivelse 

till trafiknämnden. Denna 

skrivelse har besvarats po-

sitivt och vi kommer att un-

der april månad att få ett 

nytt övergångsställe där.  

Borrmaskin för utlåning 

Du visste väl att du kan låna långa bord när du 

tapetserar. Ring till 

”fastis” för information. 

Telefonnummer 49 24 49. 

Felanmälan kan du göra 

till samma telefonnum-

mer. 

Styrelsen har beslutat att köpa in en 

borrmaskin för betongborrning ( Hilti) 

som lånas ut mot en deposition på 300 

kr och utlåningstid max 3 dygn.  

Vi hoppas att medlemmarna kommer 

att få nytta av denna borrmaskin. 

 



Grundutbudet består av tio kanaler. Öns-

kar man Euronews eller alla Discovery 

kanalerna i sin helhet kan man beställa 

det genom Com Hems digital TV utbud.  

Information finns också på Com Hems 

kanal TV 9. 

För mer information besök Com Hems 

hemsida www.comhem.com eller kontakta 

kundtjänst 020-55 00 00.  

 

 

Vi har fått information ifrån Com Hem 

angående grundutbudet i kabel–TV nätet.  

Den 1 februari 2002 görs en justering av 

grundutbudet.  

Euronews har upphört och istället ersät-

ter  Discovery Mix (förkortas DiscMix)  

Den kommer att visa utvalda delar från 

Discoverys fem kanaler: Discovery chan-

nel, Animal Planet, Discovery Travel-

Adventure, Discovery Civilization och Di-

scovery Sci-Trek. 

Discovery tillhör de populäraste kanaler-

na och Com Hem har fått många önske-

mål att få in dem i grundutbudet. 
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Ansvarig utgivare: 

Ingela Ronnheden 

TV utbudet förändras. Euronews ersätts i 

grundutbudet under februari 

Garantibesiktning av balkonger 

Garantibesiktning av balkonger-

na kommer att ske vecka 20. 

Besiktningsman, vår byggledare 

och entreprenörens reprensten-

tat synar varje balkong.  
Besiktningsmannen avgör om nå-
got ska åtgärdas.  
Information sker före tillträde. 

Det är av yttersta vikt för fö-

reningen att tillträde kan ske. 

Huvudnyckel kommer vid behov 

att användas.  

Vill du framföra något finns det 

två möjligheter: 

  - Vara hemma vid besiktningen. 

  - Skriva en lapp och lägga den           

     väl synligt. 

Men kom ihåg. Besiktningsmannen avgör 
om entreprenören enligt kontraktet 
skall förbättra något.  
Besiktningsman är: Leif Kärnbratt, 

Konsultbyrån VBK. 

 

Styrelsen önskar en 

Glad Påsk  

och en härlig vår.  




