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34:ans årsstämma 27/11-2007! 

Årsredovisningen 1 juli 2006 - 30 juni 2007 gicks igenom under ledning av stäm-

mans ordförande Hans Carlsson från Riksbyggen. Av årsredovisningen framgick 

att föreningens ekonomi är god.  

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt för läsning hos  

fastighetsskötaren.  

  

Konstituerande styrelsemöte 

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 

 

Styrelsen önskar  

God Jul och  

Gott Nytt År! 



Julgranen 
 

Föreningen vill tacka Jan-Olof Persson, Stig Andersson och Hans 

Gustavsson för deras medverkan vid uppsättning av julgranarna. 

Tyvärr blev granarna utsatta för sabotage redan samma kväll. 

Några hade plockat bort de flesta lamporna och slängt dem på 

fotbollsplan. 

På grund av risk för elskador byttes julgransbelysningen ut. 

Återupprepas skadegörelsen kommer vi bli tvungna att ta ner 

granarna. 
 

 

Soppåsar för  komposterbart avfall 
 

Vid årsmötet framkom ett bra förslag om att kompostpåsar skulle placeras ut i 

barnvagnsrummen. Detta är nu klart så när Ni behöver nya påsar kan Ni hämta 

dem i barnvagnsrummet. 

 

Inlämning av trasiga lampor och lysrör 
 

Ni kommer väl ihåg att Ni den första fredagen i varje månad kan lämna  

trasiga lampor och lysrör till fastighetsskötaren? 

 

 

Vad får slängas i containern  

 

Styrelsen har fått förfrågan om vad som får ( eller inte får) slängas i de con-

tainer som brukas ställas upp några gånger per år. 

Det som inte får slängas är : 

Farliga kemikalier, färg,  elektronikprodukter typ TV mm, Lampor och lysrör. 
 

 

Numrering av tvättmaskinerna i tvättstugorna 

 
Med nuvarande numrering uppstår ibland oklarheter till vilken 

grupp respektive tvättmaskin tillhör.  

Omnumrering av maskinerna kommer därför att ske snarast. 

 

 

 



 

Ordningsregler 
 

Det kom upp förfrågan om föreningens trivselregler vi årsmötet. Styrel-

sen 

kunde inte  omgående redogöra för innehållet av dessa och lovade åter-

komma. Vi har nu efter genomgång och viss justering kommit fram till de 

trivselregler som framgår på sista sidan. 

 

Renovering av badrum 
 

För Er som tänkt renovera badrummet har styrelsen vik-

tig  information om utförande samt förslag på en entreprenör. 
 

Inglasning av balkongen 

 

Styrelsen håller på att ansöka om förlängning av byggnadslovet på in-

glasning av balkonger.  

Har Du tänkt inglasa Din balkong kontakta styrelsen för information om 

lämplig  leverantör och om besked angående byggnadslovet. 

 

Hissar till svalgångsbyggnaderna 
 

Önskemål har framförts om att styrelsen skulle undersöka möjlighet/

kostnad för att installera hissar till svalgångshusen.  

Styrelsen har kommit fram till följande:  

Kostnad för hissar skulle medföra en beräknad avgiftshöjning för de 

berörda lägenheterna med ca 350-400 kronor per månad. 

Den ekonomiska fördelen skulle vara att förmodligen skulle värdet på 

lägenheterna stiga. 

Styrelsen kommer att till berörda medlemmar gå ut med en enkät för 

att höra hur stort intresset är.  

Mopedåkning 
 

Styrelsen har fått klagomål om att det startas mopeder inne i 

cykelrummet vilket naturligtvis är helt förbjudet. Mopeden 

skall startas först ute på gatan och stoppas innan man lämnar 

densamma. Vid upprepade klagomål kommer styrelsen överväga 

förbud av parkering av mopeder i cykelrummen. 

 



34:ans Trivselregler 

 
En god grannsämja är den viktigaste trivselfaktorn 

 

 

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 17.00. 
 
7 Arbeten i lägenheter bör endast ske vardagar mellan 
      08.00 - 19.00 och lördagar mellan 09.00 -17.00. 
 
8 Ljudalstrande arbeten skall begränsas i varaktighet.                

Ljuddämpande utrustning* skall användas.  
 
 

 

Styrelsen för Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 34 
         

 

 

* Slagborrmaskin Hilti finns att lånas hos fastighetsskötaren. Ring 704 55 55 
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