
Rubrik på ny hets brevet 

Första arti kelru brike n 

Den här artikeln rymmer 

175–225 ord. 

Syftet med nyhetsbrevet är 

att tillhandahålla specialise-

rad information till en viss 

målgrupp. Med nyhetsbrev 

kan du på ett bra sätt mark-

nadsföra produkter eller 

tjänster och även skapa 

trovärdighet och bygga upp 

organisationens identitet 

bland medlemmar, anställda 

eller leverantörer. 

Bestäm först målgruppen 

för nyhetsbrevet. Detta kan 

vara alla som har nytta av 

informationen t ex anställda 

eller de som är intresserade 

av att köpa produkter eller 

tjänster. 

Du kan sammanställa ett 

adressregister från post-

kort med betalt svar, kund-

informationsblad, visitkort 

som du fått på mässor, eller 

medlemskapslistor. Du kan 

även köpa ett adressregis-

ter från ett företag. 

I Publisher-katalogen kan du 

hitta många publikationer 

som matchar stilen i ditt 

nyhetsbrev. 

Därefter bestämmer du hur 

mycket tid och pengar du 

kan spendera på nyhetsbre-

vet. Dessa faktorer hjälper 

dig att avgöra hur ofta du 

ska ge ut  nyhetsbrevet och 

hur långt det ska vara. Vi 

rekommenderar att du ger 

ut nyhetsbrevet minst en 

gång per kvartal. Dina kun-

der eller anställda kommer 

att se fram emot varje ut-

gåva. 

Den här artikeln rymmer 75

–125 ord. 

Rubriken är en viktig del av 

nyhetsbrevet och du bör 

överväga den noga. 

Med ett par ord ska rubri-

ken fånga innehållet i arti-

keln och locka läsare till sig. 

Ta fram rubriken innan du 

skriver artikeln. På det sät-

tet hjälper rubriken dig att 

koncentrera innehållet i 

artikeln. 

Exempel på möjliga rubriker 

kan vara Utmärkelse för 

vinnande produkt, Ny pro-

dukt sparar tid!, Medlem-

skapskampanj överträffar 

förväntningar och Nytt kon-

tor öppnar nära dig. 

Bildtext som beskriver bilden. 

Andra arti kelru brike n 
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34: ans nyhetsbrev. 
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Tre viktiga datum att planera in 
 

Fredagen den 31 mars 

 PUB afton i Röda rummet från kl. 18 

 

Söndagen den 23 april 

 Vårstäddag på gården 

 

Lördagen den 20 maj 

Kalas på gården. Föreningen fyller 40 år 

Mer information kommer ….! 

 

Termostatenkäten är nu genomförd 

Det inkom ca 250 svar. De som ansåg att de inte 

hade 21 grader eller inte visste sin innetemperatur, 

har nu fått ett besök av entreprenören 

för kontroll samt eventuell justering 

och kommer inom kort att få svara på 

en ny enkät.     



VATTEN PÅ GOTT OCH ONT 
Om det rinner på din toalett. Kontakta fastighets-

skötaren för åtgärd tfn 49 24 49. 

När disken är klar i diskmaskinen stäng av huvudkra-

nen.  

När tvätten är klar i din tvättmaskin stäng av huvud-

kranen.  

Detta för att eliminera vattenskador som kan blir 

väldigt omfattande, både för plånboken och humöret.  

Styrelseexpeditionen 

Konsertgatan 13 

E-post: 

styrelsen.brf34@comhem.se  

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Viveca Pettersson 

Kurt Svensson 

Christer Hertzman 

Tapetbord och borrmaskin för utlåning 

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

Kontakta fasighetsskötaren 49 24 49. 


