
Dags för årsstämma 

19 november 2003  

Aktivitetsrummet är färdigt  

I vårt förra nyhetsbrev informerade vi att två familjer hade 

åtagit sig att renovera och starta ett aktivitetsrum, på Kon-

sertgatan 13, där man kan spela biljard, dart och andra säll-

skapsspel. Tanken är att både vuxna och ungdomar ska kunna 

utnyttja rummet. 

Nu börjar rummet bli färdigt!!!  

Styrelsen tackar Christer Hertzman och Christian Wall, som 

har stått för renoveringen. 

Christer och Christian kommer att ge information angående 

rummets utnyttjande och regler. 

Tid när detta kommer att ske meddelas på anslagstavlorna i 

trappuppgångarna  

 

 Styrelsen är övertygad om att många får glädje av detta rum.    

Genom tillgång till ytterligare cykel-

rum har styrelsen beslutat att göra 

en omdisponering av lokaler. 

Cykelrummen kommer att uppdelas 

efter lägenhetsnummer. Hur detta 

kommer att gå till kommer att med-

delas senare.  

Tyvärr var den information som sty-

relsen fått, om att lägenhetsnyckeln 

skulle kunna användas även till cykel-

rum, felaktig.  

Vi kommer ändå att byta låsen till det nya 

systemet. Respektive lägenhet får tillgång 

till ett anvisat cykelrum med separat nyckel.   

Åtgärden beräknas starta under oktober 

månad. Styrelsen kommer att informera 

fortlöpande på anslagstavlorna i trapphusen. 

Omorganisation av cykelrummen 

34: ans nyhetsbrev. 

25 september 2003 
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Återigen har styrelsen fått brev om att  

katter och hundar rastas inne på gården.  

Detta är inte tillåtet!  

Styrelsen hänvisar till Göteborgs Kom-

muns ordningsstadgar som säger att ”hund 

och katt ej får vistas på lekplatser eller 

omkringliggande gräsytor som är avsedda 

för lek.”  

Enligt vår fastighetsskötare, Thomas, skö-

ter de flesta medlemmar sopsorteringen 

på ett mycket tillfredsställande sätt. 

 

Vi har fortfarande kvar specialkorgar till 

komposteringen och informationsbroschy-

rer.  Om du inte tidigare fått detta så kan 

du kontakta Thomas telefon 49 24 49. På 

icke telefontid kan du prata in på hans te-

lefonsvarare. 

Vi får komposteringspåsar två gånger per 

år, 80 påsar/tillfälle. Skulle detta inte 

räcka så hör av er till fastighetsskötaren 

så har han några extra.  

 

Man får absolut inte slänga komposter-

bart avfall i plastpåsar. 

Det är bra att ni använder miljöstationer-

na på Konsertgatan och Soprangatan, till 

plåt, plast, kartong/papp, glas och tid-

ningar. Då minimera vi mängden av osor-

terbara  sopor (vilket är det vi betalar 

för) som slängs i sopnedkasten. 

 

Sopsorteringen 

Hundar och katter på 

gräsmattorna 
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Container 

Som det informerats om i trappuppgång-

arna är container, under en viss tid, pla-

cerad på Konsertgatan.  

Skulle den under denna tid bli full ansva-

rar fastighetsskötaren för att den byts 

ut. 

      

34: ans nyhetsbrev. 

Styrelseexpeditionen 

Tunnlandsgatan 20 

E-post. 

styrelsen.brf34@swipnet.se 

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Claes Runbalk 

Hans Lindström 

Källargångar 
Styrelsens har inspekterat de flesta 

källargångarna, och har kunnat konstatera 

att de är stort sätt fria från upplag. Men det 

finns undantag. Vi vädjar till dig som känner 

dig berörd att omgående ta bort dina prylar 

från källargången.  

Passa på nu när container är tillgänglig.     

Boulebana 
Enligt enkäten var intresset för att an-

lägga en boulebana inom området mini-

malt. 

Två procent svarade, varav hälften var 

negativa. 

Frågan om boulebana är därför inte  

längre aktuell. 



Den här artikeln rymmer 150–200 ord. 

En fördel med att använda nyhetsbrevet som ett verktyg till 

att sprida reklam är att du kan återanvända innehåll från 

annat marknadsmaterial som pressmeddelanden, marknads-

studier och rapporter. 

Även om det främsta målet med att distribuera ett nyhets-

brev är att sälja produkter eller tjänster, är nyckeln till ett 

lyckat nyhetsbrev att innehållet är användbart för läsaren. 

Ett bra sätt att lägga till användbart innehåll i nyhetsbrevet 

är att utveckla och skriva egna artiklar eller inkludera en 

kalender med kommande evenemang eller specialerbjudanden 

av nya produkter. 

Du kan även söka efter artiklar genom att ansluta till WWW. 

Du kan skriva om många olika ämnen men skriv inte alltför 

långa artiklar. 

En stor del av det material som du 

inkluderar i ett nyhetsbrev kan även 

användas på webbplatsen. I Micro-

soft Publisher kan du enkelt konver-

tera nyhetsbrevet till en webbpubli-

kation. Så när du har skrivit klart 

nyhetsbrevet konverterar du det 

till en webbplats och publicerar den. 

Bildtext som beskriver 

bilden. 

Nyhetsrubrik på insidan 

Den här artikeln rymmer 75–125 ord. 

En viktig del av att skapa innehåll i nyhetsbrevet är att välja 

bilder eller grafik. 

Tänk igenom om bilden stöder eller framhäver det du vill ha 

sagt i nyhetsbrevet. Undvik att välja bilder som visas utan-

för ett sammanhang. 

I Microsoft Publisher kan du välja bland tusentals clipart-

bilder och importera dem till nyhetsbrevet. Det finns även 

flera verktyg som du kan använda när du ritar former och 

symboler. 

När du har valt en bild, placerar du 

den nära artikeln. Se till att du pla-

cerar bildrubriken nära bilden. 

Bildtext som beskriver 

bilden. 

Den här artikeln rymmer 100–150 ord. 

De typer av ämnen som kan behandlas i nyhetsbrev är prak-

tiskt taget oändliga. Du kan välja ämnen som fokuserar på 

ledande teknologier eller innovationer inom ditt område. 

Du kan även notera trender inom affärsliv och ekonomi, eller 

göra förutsägelser för kunder. 

Om nyhetsbrevet distribueras internt, kan du kommentera 

nya procedurer eller förbättringar i arbetssätt. Försälj-

ningssiffrorna visar att verksamheten växer. 

I en del nyhetsbrev finns en spalt 

som uppdateras i varje nummer, t ex 

en rådgivningsspalt, en bokrecension, 

ett brev från statsministern eller en 

tidningsledare. Du kan även profilera 

nyanställda, de viktigaste kunderna 

eller leverantörerna. 

Nyhetsrubrik på insidan 

Nyhetsrubrik på insidan 

“Fånga läsarens 

intresse genom att 

placera en 

intressant mening 

eller ett citat från 

artikeln här.” 
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tioner. 

Om det finns plats är 

det här en bra plats 

att infoga en clipart-

bild eller andra bil-

der. 

Den här artikeln rymmer 175–225 ord. 

Om nyhetsbrevet är vikt och har skickats, visas artikeln 

på baksidan. Så det är en god idé att göra den lättläst. 

Med en fråge- och svarssession fångar du snabbt läsarens 

uppmärksamhet. Du kan antingen sammanställa frågor som 

du har fått sedan den senaste utgåvan eller summera någ-

ra allmänna frågor som ofta ställs om din organisation. 

Ge nyhetsbrevet en personlig touch genom att inkludera 

en lista med namn och titlar på chefer i organisationen. 

Om organisationen är liten kan du ta upp alla anställda i 

listan. 

Om du har priser på standardprodukter eller tjänster, 

kan du inkludera en lista med dem här. Du kanske vill hän-

visa läsare till någon annan typ av kommunikation som du 

har skapat för organisationen. 

Du kan även använda det här utrymmet om du vill påminna 

läsare att de ska notera återkommande evenemang i sina 

kalendrar, t ex frukostmöten för leverantörer den tredje 

tisdagen i varje månad eller halvårsvisa välgörenhetsauk-

Bildtext som beskriver bilden. 

Nyhetsrubrik på baksidan 


