
Styrelsen 

önskar en skön 

sommar! 

Komposterbart avfall 
Kretsloppsnämnden har meddelat att det har förkommit orent avfall i det kompos-

terbara, se bifogad bilaga från Göteborgs Stad. Om detta upprepas innebär det 

att vi får ökade kostnader, vilket i förlängningen medför höjda lägenhetsavgifter. 

Om ni är osäkra på vad som är komposterbart: Kontakta fastighetsskötaren som 

har informationsblad!   

Torktumlare 

Nu har vi fått två torktumlare i varje tvättstuga, vilket har skapat viss förvirring 

när det gäller utnyttjandet av dessa.  

Angivna tider för torktumlare gäller fortfarande fast nu för två maskiner istället 

för en. 
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Källargången  

Återigen måste vi påpeka att det är absolut förbjudet att använda källargångarna 

som ”extra” förråd. Styrelsen kommer att göra en inventering och i förekomman-

de fall forsla bort sådant som inte hör hemma i en källargång. Detta kommer att 

ske efter sommaren.  

Vi vill också passa på att upplysa er som inte vet, att det finns en s.k. matkällare 

till samtliga lägenheter. Kolla i källargången, den är märkt med lägenhetsnummer.  
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Koppelhakar till fönstren 
Underhåll av fönstren åligger lägenhetsinnehavaren. Från och med september finns det 

möjlighet att låna verktyg för utbyte av koppelhakar till fönstren. Koppelhakar kan 

köpas av fastighetsskötaren 49 24 49. 

Styrelseexpeditionen 

Konsertgatan 13 

E-post: 

styrelsen.brf34@comhem.se  

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Viveca Pettersson 

Kurt Svensson 

Christer Hertzman 

Takboxrummet 

Föreningen har ett utrymme disponibelt för takboxar. Det finns fortfarande plats för 

fler boxar. Är du intresserad, kontakta fastighetsskötaren dagtid 49 24 49, övrig tid 

kontakta Kristian Wall lgh. 7 eller Christer Hertzman lgh. 54. 

Tvättstugan 

Det förekommer att barn vistas i tvättstugan utan tillsyn. För att förhindra att olyckor 

sker, vänligen lås dörrarna till tvättstugan och mangelrummet, när inga vuxna vistas i lo-

kalerna.  

Termostatentreprenaden 

Termostatentreprenaden är avslutad och har gått över förväntan bra, inte minst på 

grund av att medlemmarna på ett fördelaktigt sätt ställt lägenheten till förfogande för 

entreprenören. Ett stort TACK!  

Pingisrummet, som entreprenören utnyttjat, är åter disponibelt för medlemmarna. 

 



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.  
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* Ljuddämpande slagborrmaskin lånas hos fastighetsskötaren. 

En god grannsämja är den viktigaste trivselfaktorn 
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