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Ni har väl inte missat anslagen i trappupp-

gången. 

Där vi uppmanade er att märka upp era 

cyklar, barnvagnar med mera.  

Det är också bra om ni tittar över era sa-

ker och tar bort sådant som till exempel 

barnen har vuxit ur. Det är ont om plats i 

våra cykel- och barnvagnsrum vilket vi vill 

att ni beaktar. 

 

Har ni glömt att märka era cyklar, 

barnvagnar eller dylikt och dessa är 

borttransporterade, vänd er till fas-

tighetsskötaren 492449.  

Alla cyklar med mera är anmälda till 

polisen.   

 

Gårdsaktiviter 

Det har kommit igång en grupp som har lovat 

att hjälpa till med att samordna en gårds-

dag.  

Boka redan nu in helgen den 26 april till  

34:ans vårstädning.  

Det finns några föräldrar som skulle vilja 

komma igång med aktiviteter för barn och 

ungdomar. De kommer att se över tillgängli-

ga lokaler på Konsertgatan 13. Dessa kan an-

vändas för bland annat filmvisning, biljard-

rum, bordtennis och barnkalas.  

Cykel– och barnvagnsrumsstädning 

P-platser i garaget 

Är ni i behov av en p-plats i garaget? 

För första gången på länge har vi nu 

ingen kö till att få p-plats i garaget. 

Hör av er till Riksbyggen  

tel. 704 55 00 
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Ni har säkert märkt att sopsorteringen 

har kommit i gång.  

Hälften av er har tagit del av den informa-

tion som gavs vid de utannonserade till-

fällena.  

Ni som inte deltagit på informationsmöte 

ombedes kontakta Fastighetsskötaren för 

att erhålla informationsbroschyr och spe-

cialkorg.    

Vi kommer att få komposteringspåsar två 

gånger per år, 80 påsar/tillfälle. Skulle 

detta inte räcka så hör av er till fastig-

hetsskötaren så har han några extra.  

Man får absolut inte slänga komposterbart 

avfall i plastpåsar. 

För att minimera mängden av sopor som 

slängs i sopnedkasten som ”osorterbara so-

por” (det är detta vi betalar för) använd 

miljöstationerna på Konsertgatan och Sop-

rangatan, till plåt, plast, kartong/papp, glas 

och tidningar.  

Källsorteringen 

Förslaget att placera takboxarna ovanför bilarna visade sig ej vara lämpligt. 

Som nytt förslag på placering, av takboxar, har vi gjort en översyn av tillgängliga lo-

kaler. Styrelsen har beslutat att frigöra en lokal för förvaring av takboxar om till-

räckligt många är intresserade.   

Är ni intresserade av att disponera ett extra utrymme, för takboxar, lämna en lapp 

med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer till  

Styrelseexpeditionen Tunnlandsgatan 20 senast den 19 mars 2003. 

34: ans 

nyhetsbrev. 

Styrelseexpeditionen 

Tunnlandsgatan 20 

E-post. styrelsen.brf34@swipnet.se 

 

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Claes Runbalk 

Folke Mikaelsson 

Hans Lindström 

Förvaring av takboxar 

Containern 
Styrelsen har nu, efter noga övervägande, 

beslutat att ta bort containern.  

Vi kommer att beställa hit containern ca 

fyra gånger per år. Tid och plats annonseras  

i trappuppgångarna. Övrig tid hänvisas ni till 

Högsbo miljöstation. 

Det är absolut förbjudet att ställa grovso-

por utanför soprummen eller någon annan-

stans. Överträdelser bötfälls.  

 



 

Bredband  
Styrelsen gjorde för ett par år sedan en undersökning av bredbandsmarknaden för att ut-

reda möjligheterna för att kunna erbjuda bredband till de boende i föreningen. De alterna-

tiv som undersöktes var via telefonjacket (ADSL), via kabel-tv (hipnet+ från com hem) och 

att bygga ett eget nätverk (LAN). Av dessa kräver alla utom ADSL att föreningen tecknar 

ett avtal med leverantören. Resultatet blev att föreningen beslutade att inte teckna avtal 

med någon leverantör utan att uppmana de boende som är intresserade att själva teckna 

abonnemang hos någon av de leverantörer som erbjuder bredband via ADSL. Övriga alterna-

tiv ansåg styrelsen vara för dyra med tanke på att långt ifrån alla beräknas vara intressera-

de av bredband. 

 

Styrelsen har gjort en ny snabbundersökning av bredbandsmarknaden. Styrelsen finner 

dock ingen anledning att ändra det tidigare beslutet. Det finns flera leverantörer (ingen 

nämnd och ingen glömd) vars ADSL erbjudande står sig mycket väl i konkurrens med com 

hems erbjudande via kabel-tv. Att ansluta bredband via com hem beräknas, enligt com hem, 

kosta föreningen runt 500.000 kronor + ett dyrare avtal för kabel-tv. Com hems lösning krä-

ver dessutom att kabel-tv uttagen byts i samtliga lägenheter i föreningen. 

 

Styrelsen rekommenderar dig därför att skaffa ett abonnemang hos någon ADSL leveran-

tör. 


