
 

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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Styrelsen önskar er alla en skön sommar! 

Gårdsfesten 
 

Tack alla ni som kom och därmed medverkade till att det blev 

en glad och trevlig kväll i goda grannars lag.  

Information om byggentreprenad 

 
Som ni säkert redan har uppmärksammat pågår betongrenovering av loftgångarna 

vid Orkestergatan 31 - Konsertgatan 1 och beräknas pågå till vecka 35 med uppehåll 

för semester veckorna 27-30. 

Entreprenaden för renovering av pelarna vid Orkestergatan 1 – Tunnlandsgatan 8 

har också påbörjats. 

Under tiden entreprenaden pågår kommer det att uppstå vissa störningar vilket vi 

förutsätter att ni har förståelse för. 

Motioner 
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid 

ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla 

ärendet till styrelsen senast den 31 juli 2006  

Oförändrade avgifter 2006/2007 

För andra året i rad kommer det inte bli någon avgiftshöjning.  



 

Fiskmåsar 
 

Anticimex har ”plundrat” fågelbo ett antal gånger. Förhoppningsvis kommer vi 

att få mindre störningar av aggressiva ”barnvaktande” fiskmåsar under som-

maren. 

Gästparkering 
 

Föreningen har upplåtit 4 platser på övre däck för 

gästparkering. 

Kostnad: 1-2 dygn 25 kronor 

               3-7 dygn 75 kronor 

Dagtid: Kontakta fastighetsskötaren tel: 49 24 49 

Övrig tid: Kontakta någon i styrelsen. Se tel.nr i trappuppgången. 

 

 

Vi vill också påpeka att det inte är tillåtet att använda dammsugarplatserna 

som gästparkering och inte heller tillåtet att ”dubbelparkera”.  

Vid otillåten parkering riskerar man att bli bötfälld av Controlla. 

Säkerhetsdörrar 
 

Ånyo har det kommit till vår kännedom att försäljare är ute och marknadsför 

säkerhetsdörrar. Försäljarna påstår att styrelsen har rekommenderat dessa 

dörrar, vilket är felaktigt. 

Styrelsen går aldrig ut med information genom försäljare utan vi informerar 

genom detta nyhetsbrev eller andra interna informationsblad. 

Parkeringsförbud inne på gården 
 

På grund av att medlemmar okynnesparkerar på gården och även använder 

den till gästparkering, har styrelsen beslutat följande: 

Parkeringsförbud kommer att råda inne på gården och kommer att övervakas 

av Controlla.  

Parkering är endast tillåten vid av och pålastning för in- och utflyttning samt 

vid tyngre transporter. 
 



 

Garaget 
Oljeläckage  

Efter en översyn i garaget har vi upptäckt att det fortfarande finns en del 

bilar som läcker olja. 

Det ligger på er bilägares ansvar att bilen inte läcker olja. Vi ber berörda bil-

ägare att åtgärda läckaget och städa upp på parkeringsplatsen. 

Det är viktigt att förhindra oljeläckage eftersom detta förstör markbelägg-

ningen. 

Bilägaren kan bli ersättningsskyldig om inte läckaget beaktas. 

 

Ur ordnings- och brandskyddssynpunkt skall parkeringsplatsen  i övrigt 

också hållas fri från däck, kartonger och annat bråte.  

 

Batterier får under inga omständigheter förvaras på parkeringsplatsen, 

utan skall omgående transporteras bort till närmaste miljöstation. 

     

Sopning 
 

Vi planerar att maskinsopa i garaget, närmare datum kommer att medde-

las med anslag på garageportarna. När sopningen kommer att ske måste 

garaget vara bilfritt.  

 

 

Tapetbord och borrmaskin för utlåning 
 

Ni vet väl att det finns nya, stabilare tapetbord med div. verktyg för tapet-

sering att låna. 

Det finn även en slagborrmaskin typ Hilti att låna. 

Kontakta fastighetsskötaren. 49 24 49 



 

Lediga garageplatser under tak 
 

Det finns även lediga platser att hyra under däck i båda däcksplanen. 

Pris: 200 kronor/månad. Är du intresserad kontakta Kurt Svensson 49 33 92  

eller 0705-49 33 92 för ytterligare information.  

 

Parkeringsplatser för husvagnar på övre p-däck 
 

För att få bättre beläggning har styrelsen beslutat att erbjuda husvagn-

platser på övre däck. För att skapa utrymme erfordras att ett antal person-

bilar måste byta P-plats. 

Berörda kommer att informeras per brev. 

 

Rastning av husdjur på gården  
Återigen har styrelsen fått in klagomål på man rastar hund, katt eller annat 

husdjur på gården vilket är absolut förbjudet det är ej heller tillåtet att 

hundar och katter vistas utan tillsyn på gården  

Vi hänvisar till Göteborgs Kommuns ordningsstadga som säger att: ”Hund, 

katt eller annat husdjur får ej vistas på lekplatser eller omkringliggande 

gräsytor som är avsedda för lek.”  


