
 

 
 

Nyhets- och informationsbrev, september 2016 
 
 

Vi vill göra vår förening ännu bättre och mer trivsam! Vill du komma i kontakt med styrelsen?  
Har du tips eller idéer för föreningen?  
Skicka ett e-mail till info@atten2.se. 

  Besiktning av fönster, fasad samt portar.  

Styrelsen arbetar för att det ska genomföras en total entreprenadsbesiktning under 
september – oktober. Detta kommer innebära att besiktningsmannen måste få tillgång till 
samtliga lägenheter. Styrelsen är medveten om att några av er boende har anmält brister som 
inte är åtgärdade. Detta är en anledning till besiktningen kommer att genomföras. Närmare 
information kommer att komma när besiktningsutföraren behöver tillträde till er lägenhet. 
 

  Grannsamverkan 

Styrelsen har blivit kontaktade av boende som fått konstiga telefonsamtal där uppringaren har 
frågat efter portkoden. Var restriktiv med att lämna ut koden.  
Nu går vi även mot mörkare tider. Ha därför lite extra koll om det rör sig underliga personer i 
husen som inte tillhör de boende i huset.  
 

  Målning av trappuppgångarna 
Styrelsen arbetar med att ta in offerter för att målning av trappuppgångarna ska ske under 
någon gång under hösten-vintern. 
 

  Köksfläktar 

Det är förbjudet att ansluta en köksfläkt till ventilationsutsuget i köket. Om du har gjort det får 
du inte använda köksfläkten. Du måste köpa en fläkt som har kolfilter och som inte trycker ut 
luft i ventilationssystemen. Anledningen till detta är att ditt matos trycks in i dina grannars 
lägenheter om inte den stora fläkten uppe på taket hinner suga bort den ned-osade luften 
från dig. Så med respekt för oss alla boende måste detta respekteras.  
 

 Uthyrning i andra hand  

Om du tänker hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det att styrelsen godkänner det. Om 
styrelsen inte har godkänt det kommer du att bryta mot våra stadgar och ditt medlemskap i 
vår BRF förening kan avslutas. Styrelsen vill tydliggöra detta så att alla vet om det. Det finns en 
blankett på hemsidan som du kan fylla i och skicka in till styrelsen om du önskar att hyra ut din 
lägenhet i andra hand. 
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  Miljöstuga 

 

Styrelsen vill tacka alla boende som källsorterar.  

Tänk på att:  
● Platta till kartonger så att det inte tar upp så mycket plats.  

● Tappar du skräp på golvet i miljöstugan så ta upp detta. 

 

OBS! Kläder, leksaker spegel och elektronik får inte slängas i miljöstugan. Det 

måste du själv kasta vid en återvinningscentral, den närmaste ligger mitt emot  

Mc Donalds nere vid fältet. 

  Parkeringsplatser.  

Styrelsen har bestämt att parkeringsplatserna 6260-6265 skall bli betalparkeringar via SMS. 
Detta gör styrelsen för att våra besökare skall ha lättare att hitta en parkeringsplats. Vi hoppas 
att detta kommer att komma i gång under oktober – november.  
 
Vi vill också uppmärksamma er som hyr parkeringsplatser att det inte är tillåtet att hyra ut 
eller låna ut din parkering under längre tid. Detta för att det skall vara rättvisa i hur vi fördelar 
våra parkeringsplatser. Lånar du utparkeringsplatsen eller hyr ut den i andrahand och 
styrelsen får kännedom om detta kommer hyrelkontraktet att avslutas med omedelbar 
verkan. Styrelsen tror inte att detta är något stort problem men det kan förekomma och då vill 
vi vara tydliga med vad som gälle. 
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