
 

Nyhets- och informationsbrev, september 2019

Renoveringsprojekt 

Uteplatser, Framsida 
Bygglovet på framsidorna som vi röstade 
fram i våras har tagit längre tid än beräknat, 
nyligen fick vi reda på att vi fått avslag på 
bygglovsansökan. Vi ser nu över 
möjligheterna för justering för att få igenom 
det. Tills dess behöver ni som bor på 
bottenplan inte göra någonting, vi håller er 
informerade. 
Grillplats 
En grillplats har varit efterfrågad och den är 
nu i stort sett klar, bara fastsättning av 
grillen återstår och med detta hoppas vi att 
vi får några fina höstdagar där vi kan grilla. 
Annars väntar vi in våren med glädje…   
Nya dörrar Soprum/Miljöstuga 
Dörrarna på våra soprum och miljöstugan är 
som ni vet av den äldre modellen. Vi hade 
en incident för ett par veckor sedan då en 
av dörrarna lossnade från ena soprummet. 
Då byte av dörrarna har legat på 
underhållslistan ett tag, beslutade styrelsen 
att åtgärda samtliga dörrar efter incidenten. 
Nya dörrar, inklusive karmar, är beställda. 
Leverans och montage sker ca v.43.  
Skärmtak 
Tak till portarna är beställt, då vi inte fick 
igenom bygglov på de djupare skärmtaken 
som vi önskade beslutade styrelsen att 
sätta upp ett grundare glastak som är bättre 
än inget tak då träet i entréerna måste 
skyddas mot väta. Montering påbörjas så 
snart taken har levererats. 
 
Städdag  
Stort tack till alla boende som medverkade 
på vår höststäddag! Det blev väldigt fint. 

 
Cykelrensning i våren 2019 
I våras genomgick vi en cykelrensning av 
våra cykelställ och förråd, vi har behållit de 
cyklar som inte blev uppmärkta inför 
rensningen. Den 14 oktober har de sex 
månader som vi är tvungna att behålla 
cyklarna gått och efter det kommer vi att 
göra oss av med dem. Saknar du en cykel, 
kontakta styrelsen med beskrivning av 
cykeln omgående. 
 
Brandsläckare 
Till följd av de bilbränder som inträffade i 
området under sommaren beslutade 
styrelsen att sätta upp brandsläckare i 
portuppgångarna vid eventuell brand. Nu är 
samtliga brandsläckare monterade på 
entréplan i varje port uppgång. Om en 
brand uppstår i lägenheten, trapphuset, på 
gården eller parkeringen kan man använda 
sig utav en brandsläckare, vänligen följ 
instruktionen. 
 
ComHem (info från ComHem) 
Nu har ComHem glädjen att meddela att det 
abonnemangsfria digitala kanalutbudet 
utökas ytterligare med Kanal 5, Kanal 9 och 
Kanal 11. 
Kanalerna är tillgängliga från och med 
tisdagen den 24 september 2019. Det 
digitala abonnemangsfria utbudet kommer 
efter denna förändring att bestå av SVT1, 
SVT2, SVT24, SVT Barn, 
Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, 
TV8, Kanal 9, Kanal 11, FOX, Axess TV och 
eventuell lokal tv-kanal.

 
Vi hoppas alla får en härlig höst! 

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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