
Våren är snart här! 

Vårstädning på gården lördagen 23 april 

 

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

23 april. 

Vi samlas utanför Orkestergatan 15 för att få räf-

sor, spadar, soppåsar och borstar. 

Vår fastighetsskötare Göran Russberg är arbets-

ledare. 

Tid: Lördagen den 23 april kl. 10-14 

 

Efter städningen är alla välkomna på varm soppa i Röda rummet,  

Konsertgatan 13. 

Ni vet väl att det finns tapetbord och slagborrmaskin (Hilti) att låna.  

Kontakta fasighetsskötaren. 

28 mars 2005 

Årgång 5, nummer 1 

Tapetbord och borrmaskin för utlåning 

34: ans Nyhetsbrev 

Köksfläkt  
OBServera att man inte får ansluta köksfläkt till fastighetens                        

ventilationssystem.   



Styrelsen beställde av trädgårdsentreprenör att två nya träd skulle planteras. När des-

sa vuxit till sig skulle björkarna tas ned, detta på grund av att de har blivit för stora. 

Tyvärr skedde detta i omvänd ordning, vilket vi beklagar.  

Nya träd kommer att planteras snarast. 

Våren är snart här! 
Sida 2 

Klarläggande angående den nedtagna björken på Orkestergatan 

Styrelseexpeditionen 

Konsertgatan 13 

E-post: 

styrelsen.brf34@comhem.se  

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Viveca Pettersson 

Kurt Svensson 

Rastning av husdjur på gården är för-

bjudet 

Återigen har styrelsen fått in klagomål på man rastar hund, 

katt eller annat husdjur på gården. 

Vi hänvisar till Göteborgs Kommuns ordningsstadga som säger 

att: ”Hund, katt eller annat husdjur får ej vistas på lekplat-

ser eller omkringliggande gräsytor som är avsedda för lek.”  

Bilar på gården 

För allas trivsel är parkering eller däckbyte/reparation av bilen på gården naturligtvis 

förbjudet.  

Efter eventuell av– och/eller pålastning skall bilen omgående flyttas från gården.      



Styrelsen får ofta skrivelser och påpekande om störningar grannar emellan. Vi finner 

det angeläget att påminna om några grundläggande förhållningssätt som gäller i vårt bo-

ende. Vanliga störningar är ljudöverföringar. 

Trivselregler 

1  Boende har skyldighet att inte uppträda störande. 

2 De som klagar skall mötas med respekt. 

3 Den som orsakar störningen skall eliminera den. 

4 Natt varar mellan 23.00 och 06.00. Då skall tystnaden 

 få råda. 

5 Användning av lägenheternas VA-system utgör ingen störning, dock 

med undantag av upprepad användning nattetid. 

6 Helg är alla "röda dagar" och lördagar efter 16.00. 

7  Arbeten i lägenheter får ske vardagar mellan 08.00 - 19.00  

 och lördagar mellan 09.00 -16.00. 

8 Ljudalstrande arbeten skall begränsas i varaktighet.                  

9 Ljuddämpande utrustning* skall användas.  

Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 34 

Styrelsen 

 

* Ljuddämpande slagborrmaskin lånas hos fastighetsskötaren. 

En god grannsämja är den viktigaste trivselfaktorn 

Årgång 5, nummer 1 
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34: ans Nyhetsbrev 


