
 

 

Nyhets- och informationsbrev, september 2018 

 

 Andrahandsuthyrning 

Det har kommit till styrelsen kännedom 

att andrahandsuthyrning sker i 

föreningen. Vi vill påminna om att enligt 

stadgarna får detta endast ske om man 

har fått godkänt av styrelsen. Risken 

med att hyra ut i andrahand är att 

skador/skadedjur helt får bekostas av 

ägaren av bostaden samt att 

tvångsförsäljning av bostaden görs av 

föreningen. Ni som får detta och bor i 

andrahand bör ta en diskussion med de 

ni hyr av och fråga om de har tillstånd, 

annars riskerar ni att på kort tid stå utan 

bostad.  

 

  Lediga förråd                                            
Vi har flera lediga förråd. Vill du hyra ett 
förråd maila till oss info@atten2.se. 
 

 

   Ventilation 
Tänk på att inte koppla fläkten till 
ventilationen. Det går ut till dina grannar 
och stör den friska luften vi vill få in via 
våra ventilationssystem. 
 
 
 

  Flytta ej blomlådor 
Nu har vi sett flera som flyttar på våra 
fina blomlådor som vi placerade ut i 
våras. De finns där av den enkla 
anledning att vi har många småbarn 
som leker i vårt område som vi är 
mycket rädda om. Som vi skrev i förra 
infobrevet är det okej att köra upp till 
porten för att lasta av men inte flytta 
blomlådorna för att köra runt husen. 

 
Miljöstugan 

Under sommaren har vi fraktat bort stora 
föremål (grovsopor) som lämnats 
utanför vår miljöstuga. Då 
omkostnaderna av skötseln har ökat 
markant kommer vi debitera det som lön 
istället för arvode.  
Vi har städat upp i miljöstugan och 
styrelsen har satt upp en låda där vi kan 
slänga våra batterier. Denna låda 
kommer vi i styrelsen se till att tömma 
på återvinningen vid behov. Vänligen 
respektera reglerna så vi kan hålla vår 
miljöstuga i fint skick! 

 

Entrétak  
Omläggning av cykelrumstaken är 

färdigt, vad beträffar entrétaken ovanför 

portarna inväntar vi bygglov innan vi kan 

påbörja det projektet. 
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 Rökning 
Tack vare värmen under sommaren har 
många haft fönster och dörrar öppna på 
balkongerna och då är det flera som har 
tyckt 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 rökningen till 
största del sker på framsidan av 
husen/loftgångarna då det stör 
grannarna minst. 
 
 

  Störningar  

Det har inkommit en del klagomål 
gällande störningar. 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. 
 

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. 
 

Fastigheternas 
framsidor 
Styrelsen jobbar på att ta in förslag och 
offerter på hur vi skulle kunna snygga till 
framsidorna (uteplatserna/entréerna till 
lägenheterna på bottenvåningarna) av 
våra hus. Detta tror vi skulle bidra till en 
trevligare och tryggare boendemiljö för 
alla. Det är ett stort projekt som kommer 
att ta tid och kräva dialog och 
samförstånd i föreningen.   
 

Påminnelse 
kontaktuppgifter 
Vi har inte fått in allas kontaktuppgifter 
till uppdateringen av våra kontaktlistor. 
Det är lätt att glömma så här får du en 
ny chans!  
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 30 sep 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 underbar höst! 

Alexander, Andreas, Boris, Frida, May, Pernilla och Robert  
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Riv loss och lägg i föreningens brevlåda på miljöstugan 
 
 

Uppdatera kontaktinfo 
 
 
Namn:____________________________________________ 
 
 
Lägenhetsnummer (Det tresiffriga på ytterdörren):______________ 
 
 
Telefonnummer:__________________________ 
 
 
Epost:________________________________________________________ 


