
 

Nyhets- och informationsbrev, juni 2019

Bilbränder 
Pga de frekveta bilbränderna senaste tiden 
önskar vi att vi tillsammans kan hålla lite 
koll, om man ser någont avvikande eller 
misstänksamt i områden - i synnerhet runt 
parkeringarna, ber vi er kontaka polisen. 
Styrelsen har efter detta beslutat att vi ska 
montera en brandsläckare på 
bottenvåningen i varje trapphus.  
 

Grillkväll lördag 6 juli kl.17 

Vi vill välkomna alla boende på en grillkväll i 
sommar. Vi i styrelsen kommer att stå redo 
med två grillar, ta med det ni vill grilla och 
dricka, vi bjuder alla barn på korv med bröd. 
OBS grillkvällen kommer äga rum givet att 
det inte regnar eller är eldningsförbud. 
 

Miljöstugan 
Då vi haft mycket problem med att folk 
slänger grovsopor och annat avfall som inte 
hör hemma i miljöstugan kommer vi ta bort 
koden till miljöstugan. För att komma in 
behöver du använda nyckelbricka. 
Borttagningen av koden kommer ske under 
vecka 25. 
 

Städdag 22 sep kl.10-12 
Vi träffas kl.10 på gården och hjälps åt att 
röja upp inför vintern. Endast 2 timmar. 

 

Eldningsförbud 
From 2019-06-16 tillsvidare råder det 
eldningsförbud. Det innebär att det är 
förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna 
med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, 
ris och grenar). För mer info se 
www.lansstyrelsen.se eller ring 
Länsstyrelsen för information: 010-2231000 
 

 Cykelrensing  
Glömde du att märka upp din cykel före 
cykelrensningen i april? Då har den blivit 
omhändertagen av styrelsen och kommer 
att magasineras tom oktober 2019. 
Kontakta oss på info@atten2.se om du 
saknar din cykel. 
 

Inför sommaren 
Nu är sommaren äntligen här och tack vare 
värmen har många grannar fönster och 
dörrar öppna. För att alla ska trivas vill vi be 
er att tänka på och respektera alla grannar 
och önskar att rökning, hög musik, grillning 
och andra eventuella störande saker sker 
med respekt och betänksamhet för att alla 
ska trivas. Trivsel- och ordningsreglerna 
finns att hitta på vår hemsida www.atten2.se 
eller kontakta styrelsen.

 
 
 
 
 

Önskar vi i Styrelsen Alexander, Andreas, Boris, Heval, Frida, Pernilla, Robert 
Har ni synpunkter eller frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss!  

info@atten2.se eller ring/sms:a på: 070-616 20 96 
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