
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 er alla en skön sommar! 

Brandsyn 
Som vi tidigare meddelat, gång på gång, får källargångarna inte användas för  

förvaring. Brandsyn kommer att ske av föreningens källargångar.  

Vid otillåten förvaring kommer meddelande om åtgärd att sättas upp.  

Oförändrade avgifter   

Som tidigare meddelats i separat information blir det ingen avgiftshöjning i år.  

Det är tredje året i rad som avgifterna inte har behövts höjas.  

Orsaken till att någon höjning av avgiften inte sker i år är bland annat: 

1. Ändrade skatteregler 

2. Omförhandling av förvaltnings- och energiavtal 

3. Kraftigt ökad uthyrning av parkeringsplatser (Både husvagnar 

och bilar) 

4. Styrelsen har i högre grad än tidigare kunnat utföra arbete 

själv istället för att anlita konsulter mot betydligt högre            

ersättning 

Rökning på balkongen  
Nu när det är sommar och varmt vill de flesta ha öppet balkongdörren. 

Vi vädjar därför till er rökare att ta hänsyn till era grannar och  

undvika att röka på balkongen då röken går in till grannarna och orsakar dem obe-

hag. 



Motioner 
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma 

skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den 31 juli 2007  

Kompostpåsar 
Kompostpåsar kommer inom kort att läggas ut i samtliga trappuppgångar 

Skärpning 
Det förekommer att det ställs skräp utanför soprummen. 

Att detta är absolut förbjudet borde ju alla förstå.  

De som ertappas med att göra detta kan i förlängningen bli av 

med medlemskapet i föreningen och tvingas flytta. 

Garageportarna 
När Du åker in eller ut från garaget kontrollera att ingen  

smiter in innan porten stänger. Detta för att hjälpa till att minska risken för  

åverkan på bilarna i garaget. 
 

    Entreprenad av avloppsrör 
Vi kommer till hösten att påbörja en entreprenad  

omfattande relining (rengöring och plastbeläggning av 

rören) av avloppsrören i lägenheterna samt utbyte av 

rör i källare och kulvertar. 

Medlemmarnas ansvar för entreprenaden är att  

avloppsrören har samma tillänglighet som i lägenhetens  

ursprungliga skick. 

Ytterligare information kommer i höst. 

The end! 


