
 

 

Nyhets- och informationsbrev, juni 2018 

 

 Årsstämma 
Under årsstämman valdes en ny 

styrelse med en del nya medlemmar och 

några som varit med tidigare: 

Ordförande Alexander Sunesson, Vice 

ordförande Pernilla Larsson, Kassör 

May Parnestam, Sekreterare Frida 

Widén, Ordinarie Ledamot Andreas 

Andersson, Suppleant Boris Barrera, 

Suppleant Robert Sredojevic 

 

 Facebook-grupp                                            
Styrelsen har beslutat att stänga ner vår 

Facebook-grupp Brf Ätten 2 ‐ 
Östbergahöjden tillsvidare, då vi anser 
att den inte fyller någon funktion i 
dagsläget. Vi satsar istället allt på att 
hålla hemsidan atten2.se uppdaterad 
och på att nå ut till alla via infobrev med 
jämna mellanrum.  

 

 Trädgårdsskötsel 
Vår trädgårdsskötsel gräsklippning etc. 
kommer skötas av Aspuddens 
städservice, samma företag som idag 
städar och gör fint i våra trapphus. 
OBS! Snälla vattna INTE blommorna i 
trapphusen, det sköter Aspuddens 
Städservice.  
 
 

 

 Trapphusen 
Inga cyklar eller andra objekt får stå i 
trapphusen p.g.a. brandrisken. Det är 
viktigt ur brand- och säkerhetssynpunkt 
att det är lätt att komma fram vid brand.  

 
Miljöstugan 

Vi har städat upp i miljöstugan och 
styrelsen har beslutat att sätta upp en 
låda där vi kan slänga våra batterier. 
Denna låda kommer vi i styrelsen se till 
att tömma på återvinningen vid behov. 
OBS! Tänk på att inte slänga grovsopor, 
elektronik, leksaker, speglar, gamla 
möbler mm i vårt soprum. Det resulterar 
i att vi inte får våra återvinningskärl 
tömda! 

 

Entrétak  
För att inte våra portar ska bli förstörda 
av regn och rusk har vi beslutat att sätta 
upp entrétak över samtliga portar. Vi har 
valt ett stilrent, praktiskt tak i härdat 
glas. Arbetet påbörjas under sommaren 
2018. I samband med detta kommer vi 
först byta taken på våra ”bodar” (gamla 
soprummen i anslutning till entréerna) 
då dessa i dagsläget inte håller måttet. 
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Grillning 
Det är inte tillåtet att på balkong, 
loftgång eller i närheten av huset grilla 
med någon form av grill som ger öppna 
lågor, t.ex. träkolsgrillar. 
Tänk på att inte heller grilla på 
balkongsidan, dels pga. brandrisken 
men även p.g.a. att röken kan störa dina 
grannar. 
 

Element  

Vi kommer samla in anmälningar om 
löst sittande element och ordna en 
besiktning längre fram för alla med detta 
problem så ni kan få det åtgärdat. Vi 
behöver Namn, Adress, 
Lägenhetsnummer, Telefonnummer och 
vilket/vilka element som är lösa.  

Vänligen maila till: info@ätten2.se märk 
mailet ’Element’ eller fyll i lappen nedan 
och lägg den i frågelådan vid 
miljöstugan senast 1 juli 2018 

 
Uppdatering av våra 

kontaktlistor 
Hjälp oss att uppdatera våra 
kontaktlistor så vi i styrelsen lättare 
kommer i kontakt med er vid behov.  
Vi behöver: Lägenhetsnummer, Namn, 
Epost och Telefonnummer. 
Vänligen maila till: info@ätten2.se märk 
mailet ’Kontaktinfo’ eller fyll i lappen 
nedan och lägg den i frågelådan vid 
miljöstugan senast 1 juli 2018 

 
 

 
 
 
 

Har ni synpunkter eller frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss! 
info@atten2.se eller ring/sms:a på: 070-681 48 47 

  
  

Vi önskar er alla en solig och härlig sommar! 
Alexander, Andreas, Boris, Frida, May, Pernilla och Robert  
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Uppdatera kontaktinfo 
 
 
Namn:____________________________________________ 
 
 
Lägenhetsnummer (Det tresiffriga på ytterdörren):______________ 
 
 
Telefonnummer:__________________________ 
 
 
Epost:______________________________________________ 
 
 

 
Element 

 
 
Namn: ____________________________________________ 
 
 
Adress:____________________________________________ 
 
 
Lägenhetsnummer (Det tresiffriga på ytterdörren): ______________ 
 
 
Telefonnummer: __________________________ 
 
 
I vilket/vilka rum det lösa elementet sitter:_____________________________________ 


