
Styrelsen önskar er alla en 

God Jul och ett gott nytt år 

Vad hände på årsstämman? 

Styrelsen 

Detta är styrelsen för Göteborgshus 34: 

Kurt Svensson ordförande 

Hans Lindström v. ordf 

Viveca Pettersson 

Folke Ahlström 

Ingela Ronnheden 

Christer Hertzman 

Kristian Wall  

Christer Lundqvist, förvaltare Riksbyggen 

Telefonnummer till styrelsen finns i 

trappuppgången. 

Frågor som dök upp på stämman 

Vad gör vi av våra förbrukade glödlam-

por och lysrör? 

 

Kan man begränsa nycklarna till tvätt-

stugorna? 

 

Kvarglömd tvätt och stökigt i tvättstu-

gorna? 

 

Vem ansvarar för underhåll av fönst-

ren? 

 

  

34: ans nyhetsbrev. 

18 decemmber 2002 
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Styrelseexpeditionen 

Tunnlandsgatan 20 

E-post.  

Styrelsen.brf34@swipnet.se 

 

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Viveka Pettersson 

Hans Lindström 

 



Du vet väl att det är viktigt att ha en hem-

försäkring med tillägg för bostadsrätt 

detta för att den ska vara heltäckande. 

Även om bostadsrätten i sin helhet är för-

säkrad av föreningen så kan det för den 

enskilde bli stora kostnader om till exem-

pel en vattenläcka skulle uppstå.  

Hör av dig till ditt försäkringsbolag och 

prata med dem om en bostadsrättsförsäk-

ring.   

 

 

Både barn, ungdomar och vuxna är väl-

komna till Röda Rummet, tidigare kallat 

aktivitetsrummet Konsertgatan 13. 

I rummet finns biljardbord, dart och 

andra sällskapsspel.  

Du lånar nyckel  

Röda rummet (Konsertgatan 13)  

Bostadsrättsförsäkring 
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Vi har tidigare informerat om att föreningen har inköpt en borrmaskin, för 

betongborrning, av märket HILTI.  

Denna kan ni nu låna mot en deposition på 300 kr. 

Vi hoppas att medlemmarna kommer att få nytta av denna. 

Du vet väl att du kan låna tapetbord när du tapetserar. Ring till fasighetsskö-

taren för information, telefonnummer 49 24 49.   

  

Vill du låna borrmaskin eller tapetserarbord?  

En vaken idé från lägenhet 63 angående garaget:  

- Gör extra besök vid promenader. 

Styrelsen har mottagit en ovanstående idé angående garaget.  

  

Ta som en rutin att vid promenader eller andra ärenden i området göra et-

textra besök i garaget. Därav blir garaget mer frekventerat och mindre obe-

vakat. Som vi tidigare har påpekat i nyhetsbreven så uppmanar vi boende att 

vara extra vaksamma och observanta i garaget. 

 

Fler bra idéer emottages tacksamt!    


