
 

 

Nyhets- och informationsbrev, februari/mars 2019

 Stäng dörren 
Vi vore tacksamma om alla kan hjälpas åt 

att komma ihåg att stänga porten om du har 

haft den uppställd och se till att dörren går 

igen ordentligt. 

Nycklar till soptunnorna 
Vi kan inte slänga vanliga hushållssopor i 
de små papperskorgarna utanför våra 
dörrar, det lockar till sig råttor. 
Hushållssopor ska slängas i det stora 
sopkärlet på parkeringen och organiskt 
avfall i den lilla behållaren bredvid. Saknar 
du nyckel till dess vänligen kontakta oss så 
hjälper vi dig!   
 

 Musikstörningar  
Vi har fått in flera klagomål gällande oljud 
efter kl.22.00 på kvällarna. Det spelas hög 
musik i Förlandagränd 12. Enligt våra 
trivselregler bör det vara tyst senast 
kl.22:00, vänligen respektera detta. 

 

Rökning 
Tyvärr har vi fått in många klagomål från 
flera som upplever att cigarettrök från 
grannars balkonger har stört. Rök är en 
vanlig källa till konflikt i 
bostadsrättsföreningar och dit vill vi 
undvika att komma. Vi ber alla att tänka 
på och respektera sina grannar och 
önskar att rökning sker på framsidan av 
husen/loftgångarna då det stör 
grannarna minst. 

 
 

Försäkringsbolag                    
Vi har bytt försäkringsbolag till Nordeuropa 

Försäkring. Kundsupport: 08-664 51 00, 

info@nordeuropa.se 

 

Snart dags för årsstämman 
Vi vill passa på att påminna er om att vi har 
årsstämma den 8 maj 2019.  
Den 31 januari var sista dagen att skicka in 
motioner och de vi har mottagit kommer vi 
gå igenom på årsstämma. Vi har tidigare 
inte varit så många som närvarat vid 
årsstämman men i år hoppas vi att alla som 
har möjlighet kan komma, din röst är viktig. 
 

Städdag 14 april 
Vår årliga städdag kommer äga rum 
söndagen 14 april, se till att boka in den 
redan nu! Ju fler vi blir desto finare kommer 
det bli. Givetvis avslutar vi vår trevliga dag 
med grillning tillsammans. 
 

Cykelrensning  
Inför att vi ska göra vårfint i vårt område 
planerar vi i en cykelrensning för att snygga 
upp i våra cykelställ och förråd. Det innebär 
att vi kommer forsla bort de cyklar som inte 
har en ägare. Mer information om hur detta 
kommer gå till skickas ut i separat brev.  
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Har ni synpunkter, något som behöver åtgärdas eller frågor är det viktigt att 
ni hör av er till oss! info@atten2.se eller ring/sms:a på: 070-616 20 96 

 
Vi i styrelsen önskar alla en härlig vår! 

Alexander, Andreas, Boris, Frida, May, Pernilla och Robert 
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