
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. 
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 Styrelsen önskar  

God Jul och  

Gott Nytt År! 

Resumé ifrån stämman 20/11-2006! 

Årsredovisningen 1 juli 2005 - 30 juni 2006 gicks igenom under ledning av stämmans 

ordförande Hans Carlsson från Riksbyggen. 

På förslag av revisorerna beslutade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

det gångna året. 

Revisor:  

Claes-Göran  Olsson Orkesterg. 17 

 och som suppleant till honom Lena Gustafsson, Konsertg. 5.  

Valberedning: 

Gunilla Olsson, Orkesterg. 17, Eva Hansson, Orkesterg.7,  

Jan-Olof Persson, Orkesterg. 15 och Susanne Broz Orkesterg. 19 

 

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande:  

Kurt Svensson, ordförande Tunnlandsg. 14 

Hans Lindström v.ordf. Orkesterg. 21  

Viveca Pettersson  Tunnlandsg.12 

Folke Ahlström Orkesterg. 17 

Ingela Ronnheden Tunnlandsg. 8 

Christer Hertzman  Tunnlandsg. 18 

Daniel Johansson Konsertg. 11 

Börje Hansson, förvaltare Riksbyggen 

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt för läsning hos fastighets-

skötaren.  



Rastning av hundar på gården är förbjudet 

Återigen har styrelsen fått in klagomål på att hundar rastas på  

gården.  

Det är absolut förbjudet att låta hundar markera revir inne på  

gården. Det här leder till bekymmer för andra hundägare då deras  

hundar lockas att göra likadant.    

Styrelsen ser allvarligt på detta och kommer i förekommande fall att till  

hundägaren lämna skriftlig varning. Vid upprepade förseelser kan detta leda till 

uppsägning av medlemskap i föreningen.  

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.”  

 

GLÖGGAFTON 
Nu när det lackar emot jul och granarna är 

uppsatta på gården då återstår bara vår  

traditionella glöggafton som går av stapeln. 

  

 Fredagen den 15 december kl. 18  

Välkomna! 

Se även anslag i trappuppgångarna. 

Styrelseexpeditionen 

Konsertgatan 13 

E-post: 

styrelsen.brf34@comhem.se  

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Viveca Pettersson 

Kurt Svensson 

Christer Hertzman 

Tapetbord och borrmaskin 

Ni vet väl att det finns tapetbord och slagborrmaskin 

(Hilti) att låna.  Kontakta fasighetsskötaren 492449 

Säkerhetsdörr 
Se bifogad enkät angående säkerhetsdörren. 


