
 

 

Nyhets- och informationsbrev, december 2018 

 Stäng dörren 
Vi har uppmärksammat att våra entréportar 
inte alltid stängs ordentligt så vi vore 
tacksamma om att hjälps åt att se till att 
dörren går igen ordentligt så vi inte släpper 
in kyla eller obehöriga personer. 
 

Kom ihåg att släcka ljusen! 
Nu i mörka vintertider är det härligt att tända 
ljus, var noga med att släcka alla ljus innan 
du går hemifrån och håll de under uppsikt 
även när du är hemma så vi alla kan njuta 
av en fröjdefull jul tillsammans. 
 

Miljöstugan 
Vi vill återigen påminna alla våra 
medlemmar och boende i föreningen att inte 
lämna grovsopor i miljöstugan, det tar 
mycket tid och kraft för oss i styrelsen att 
frakta bort det gång på gång så vi 
uppskattar att alla kör sina egna grovsopor 
till tippen. 

Parkering                                            
Har någon obehörig parkerat på din 
parkeringsplats kontaktar du Apcoa så d 
kan och informera om det så de kan vitda 
åtgärd. Tel: 08-556 306 70. E-post: info
@apcoa.se 
 

 Valberedningen 
Har du intresse av att sitta med i styrelsen, 
vara med i valberedningen eller på annat 
sätt bidra i vår förening är du välkommen att 
kontakta valberedningen: Magnus 
Johansson: 07-xxxxxxxx Tara: 07-xxxxxxxx 

Motioner till årsstämman 
2019 
Vi vill passa på att påminna om att det är 
hög tid att börja fundera på om man vill vara 
med och påverka föreningens framtid 
genom att skicka in sina motioner till 
årsstämman 2019. Dessa motioner ska 

enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda 
senast 31 januari. 
 

 Störningar  
Vi har fortsatt få in klagomål om en del oljud 
efter kl.22 på kvällarna. Enligt våra 
trivselregler bör det vara tyst senast 
kl.22:00. Vänligen respektera det och 
undvik under denna tid att ha på 
tvättmaskin, diskmaskin och andra störande 
ljud så som hög musik etc. 
 

Fastigheternas framsidor 
Vi hade en extrastämma där föreningen 
röstade ja till att styrelsen får fortsätta 
arbetet med att göra om våra uteplatser. 
Som planen ser ut nu kommer arbetet 
fortlöpa under början av 2019 därefter följer 
en extrastämma där vi ska rösta fram vilket 
förslag vi ska gå vidare med. 
 

Entrétak  
Omläggning av cykelrumstaken är färdigt, 
vad beträffar entrétaken ovanför portarna 
fick vi avslag på bygglov och jobbar vidare 
med att hitta en lösning på detta, vi 
återkommer när vi har mer information. 
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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 i styrelsen vill passa på att önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt år! 

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