
Viktig information 

Sophanteringen 

Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att lägga komposterbart avfall i 

PLASTPÅSAR. Felaktig behandling av avfall fördyrar föreningens 

kostnader. Saknar du papperspåsar kontakta fastighetsskötaren 

tfn 49 24 49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är bra att ni använder miljöstationerna på Konsertgatan och Soprangatan, 

till plåt, plast, kartong/papp, glas och tidningar. Då minimera vi mängden av 

osorterbara  sopor (vilket är det vi betalar för) som slängs i sopnedkasten. 

Om du tappar din garagebricka ska du 

anmäla detta till fastighetsskötaren 

snarast. Det finns ett nummer på varje 

bricka som är personligt. Brickan  ska 

avregistreras. 

Detta för din och andras säkerhet. 

Var också noga med att kontrollera att 

gångdörren till garaget verkligen är 

låst. Det förkommer att någon block-

erar låskolven i inskjutet läge för se-

nare ”besök”. 

Angående bricka till garagedörr 

34: ans nyhetsbrev. 

20 april 2004 

Årgång 4,Nummer 2 



Ni har väl inte glömt att det är 34:ans vårstädningsdag lördagen den 24 april. 

Vi samlas utanför Orkestergatan 15 för att få räfsor, spadar, soppåsar och borstar. 

 

Vår fastighetsskötare Thomas är arbetsledare. 

 

Tid: Lördagen den 24 april kl. 10-14 

 

Medtag egen picknickkorg. 

Annonser 

Kontorslokal uthyres 

Styrelserummet, Tunnlandsgatan 20 uthy-

res från och med 040601 

Hyra ca 2100 kr/mån 

 

Bänkpress till säljes 

Kan ses i gymet på Konsertgatan 13. 

 

Är du intresserad lämna intresseanmälan i 

styrelsen brevlåda, Tunnlandsgatan 20 el-

ler e-post: styrelsen.brf34@swipnet.se  

Förmögenhetsvärdet för 2003 har inte bli-

vit förtryckt på de av skattemyndigheten 

utskickade inkomstdeklarationerna. 

Förmögenhetsvärdet på kontrolluppgiften 

som skickats ut skall föras in på inkomst-

deklarationen under kod 66.  

Deklarerar du genom Internet uppdateras 

detta automatiskt. 

Vårstädning på gården den lördagen 24 april 
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Förmögenhetsvärde 

Kabel TV/ ComHem information 

Föreningen har ComHem och berörs därför inte av TV3 

och ZTV:s övergång till digitala sändningar. 

I samband med uppgraderingen av TV-uttagen till multi-

mediauttag har vi nu fått TV4+. Kanalen är igång i vårt 

kabelnät (med varierande kvalitet än så länge). Ni hittar 

den på frekvensen 759 MHz, vilket motsvarar UHF ka-

nal 57.  

Hur du ställer in kanalen hittar du i användarinstruktio-

nen till din TV resp.video 

Styrelseexpeditionen 

Tunnlandsgatan 20 

E-post. 

styrelsen.brf34@swipnet.se 

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Viveca Pettersson 

Kurt Svensson 

34: ans 

nyhetsbrev. 


