
Årstämma den 1 december kl.19  

Plats: Kaverös kyrka  

Staket runt 

parkeringsdäcket 

Styrelsen planerar att inhägna övre 

parkeringsdäck med ett staket och 

motordriven grind. Syftet är att 

minska bilinbrott samt öka uthyr-

ningsgraden på däcket. 

 

 

Ni vet väl att det finns tapetbord och 

slagborrmaskin (Hilti) att låna.  

Ta kontakt med fasighetsskötaren 

tfn. 49 24 49 mellan kl. 9.30-10 

Tapetbord och borrmaskin för utlåning 

34: ans nyhetsbrev. 

21 november 2004 

Årgång 4,Nummer 4 

Vi planerar att ha pubafton i samband 

med att gårdens julgranar sätts upp. Vi 

vet i dagsläget inte när detta blir av men 

det brukar vara i månadsskiftet novem-

ber/december.  

Vi sätter upp lappar i trappuppgången 

när det är dags. 

Vi hade trevligt på förra pubafton men 

det finns plats för många fler medlem-

mar! 

Säkerhetsdörrar och 

säkerhetslås 

Det har kommit till vår kännedom att för-

säljare är ute och marknadsför säkerhets-

dörrar och säkerhetslås. Försäljarna på-

står att styrelsen har rekommenderat 

dessa inbrottsskydd, vilket är felaktigt.  

Styrelsen går aldrig ut med information 

genom försäljare, utan vi informerar ge-

nom detta nyhetsbrev eller andra informa-

tionskanaler. 

Från den 8 november till och med den 18 

november finns det en container upp-

ställd på parkeringsplatsen utanför Kon-

sertgatan 9-13. Den kommer att vara 

låst och kan öppnas med lägenhetsnyck-

el. 

Passa på att höststäda och rensa gärna 

era källare. Ta också en titt i barn-

vagnsrummet om det finns ”gamla” saker 

som barnen har vuxit ur.  

SPARA BLADET DÅ DET ENDAST 

MEDDELAS PÅ DETTA SÄTT! 

Container dags Pubafton i Röda Rummet 
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Fritidslokalerna. 
Uthyrning av lokalen (”röda och gråa rummet”) 

Fritidslokalerna på Konsertgatan 13 är nu så klara att dom kan användas igen efter om-

byggnad och renovering (lite finputs återstår). 

Styrelsen har tänkt att lokalerna skall kunna bokas för att ha tex barnkalas eller 

andra enklare kalas där det kan vara svårt att rymmas i en lägenhet. 

 

Vem får hyra lokalen? 

Alla över 18 år som bor i området. 

Hur länge får man hyra åt gången? 

Lokalen kan bokas hel eller halvdag, det kommer att kosta 100kr för en halvdag och 

200kr för en heldag. Pengarna kommer att gå till nyinköp av inventarier och till att er-

sätta glas eller tallrikar som ev. går sönder. 

Hur många kan man vara? 

Ungefär 30 personer är lämpligt, i lokalen kommer det att finnas porslin för 30 perso-

ner. 

Lokalen har en stående bokning söndagar 11-14 så den tiden är fn inte bokningsbar. 

 

Låna lokalen (endast ”röda”rummet) 

Styrelsen har också tänkt att lokalerna skall kunna lånas av boende i området.  

Vem får låna? 

Alla som är 13 år och bor i området.  

Om man är under 13 år måste en vuxen person finnas i lokalen och ta ansvar. 

Hur länge får man låna den? 

Man lånar lokalen 1,5 timmar åt gången därefter lämnar man tillbaka nyckeln. 

Den som lånar nyckel ansvarar för att inte saker går sönder eller att lokalerna miss-

sköts. Säg till direkt om det är nåt som är fel i lokalerna! Den som ansvarar för att 

låna ut nyckel kommer att kolla lokalen när nyckeln lämnas tillbaka. 

Vem sköter uthyrning och utlåning? 

Låna och boka lokalen går att göra från och med  den 1/11 2004.  

Bokar och lånar nyckel gör man hos: 

Christer Hertzman Tunnlandsgatan 18, telefon 453803. 

eller hos 

Kristian Wall, Tunnlandsgatan 24, Telefon 7091801 

 

 

 

 

 



Pingisrum och gym  

Det är på gång att bytas nycklar till de fri-

tidslokaler som man som boende har till-

gång till om man löser ut en nyckel. 

Systemet kommer att vara som tidiga-

re :D.v.s. man har tillgång till  gym, solarie 

och  

pingisrum.  

Styrelsen kommer att sätta upp lappar på 

anslagstavlorna med datum för när man kan 

byta sin gamla nyckel eller skaffa sig en 

nyckel. 

 

Utökat öppethållande 

På försök kommer gymet och pingisrummet 

att vara öppet alla dagar i veckan 8-21.30. 

Detta gäller från 1 november 2004.   

 

ANVÄND LOKALERNA MED RESPEKT 

FÖR DE SOM BOR OVANPÅ! 

 

En uppmaning som gäller både pingisrum 

och gym är:  Låna inte ut nyckel till någon  

som inte bor i området!  

Lokalerna är avsedda för boende i vår  

förening. 

Ta  med en max 2 kompisar som inte bor i 

området. 

Till föräldrar med yngre barn;  

Gå  ner till lokalerna ibland!  När barnen 

blir lämnade utan tillsyn för länge blir det 

stökigt. Under hösten har det varit mycket 

barn i pingislokalen, vilket är positivt och 

roligt, men utan vuxna blir det lätt stökigt 

(en fönsterruta har t.ex. gått sönder)  

 

 

Fritidslokalerna  
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34: ans 

nyhetsbrev. 

Styrelseexpeditionen 

Konsertgatan 13 

E-post. 

riksbyggen34@comhem 

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Viveca Pettersson 

Kurt Svensson 

Christer Hertzman 

Kristian Wall 

Rastning av husdjur på gården är 

förbjudet 

Återigen har styrelsen fått in klagomål på 

man rastar hund, katt eller annat husdjur 

på gården. 

Vi hänvisar till Göteborgs Kommuns ord-

ningsstadga som säger att: ”Hund, katt el-

ler annat husdjur får ej vistas på lekplat-

ser eller omkringliggande gräsytor som är 

avsedda för lek.”  



Här kan du kort beskriva organisationen. Beskrivningen 
kan omfatta syftet med organisationen, när den starta-
des och något om dess mål och historia. Du kan också 

inkludera en kort lista över produkter, tjänster eller de 
program som organisationen erbjuder, det geografiska 
område det täcker (t ex västra USA eller Europa), och 

en profil på typer av kunder eller medlemmar. 

Det kan även vara användbart att inkludera ett kon-
taktnamn för läsare som vill ha mer information om or-

ganisationen. 

Organisation 

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. 

Skriv ditt motto här. 

Vi finns på nätet! 

exempel.microsoft.com 

Nyhetsrubrik på baksidan 


