
 
 

Nyhets- och informationsbrev, Mars 2017 
 

 

 
Styrelsen önskar härliga ljusa vår tider 

Magnus, Pernilla, Jakob, Rojhat, Julia och Vladimir 
 

 

 

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. Har du inte fått detta infobrev på din mail? Om inte, maila och 
berätta det för oss.  

 Årsstämma 22/5 
 

 

Stämman kommer att vara i matsalen Östberg 
skolan 18:30 den 22 maj. Vill vi vara med i 
styrelsen ta kontakt med vår ordförande 
Magnus på 070-29 49 777 så ser han till att 
valberedningen får reda på det. 

 Skräp i källargångarna 
 

 

Allt som står i gångarna i källarna kommer att 
slängas. Vill du ha kavar något se till att ställ 
det i ditt förråd. 

Solceller 
 

 

Styrelsen har beslutat att installera solceller. 
Arbetet med detta kommer att starta under 
våren. Just nu söker vi tillstånd och stöd för att 
kunna göra detta.  
Detta kommer innebära att våra tak kommer 
vara täckta av solceller som kommer luta 
något för att fånga solstrålarna optimalt. 
Detta gör att vi kommer kunna producera el 
till en kostnad om 37 öre/KWH under 30 års 
tid. I stort set kommer vi kunna producera vår 
egen el till att göra varmvatten via bergvärme 
pumparna. 
 
 
 

 Betala i tid 
 

 

Vi har bytt ekonomiskförvaltare den 1/1 2017. 
Styrelsen ser nu att det är vissa som betalar 
avgiften/hyran sent. Detta medför att den nya 
förvaltaren tar ut avgifter för att skicka 
påminnelser. Detta leder till att styrelsen blir 
tvungna att skicka inkassokrav fortare. 

 Måla trapphusen 
 

 

Nu är arbetet med målningen av 
trappuppgångarna i stort sett klart. Det som 
återstår är att sätta upp trapphus register 
samt en utfällbar vilstol på entréplan. Detta 
kommer att göras om ca: två veckor 

 Lediga källarförråd 
 

 

Är du i behov av ett extra källarförråd så finns 
det lediga i föreningen. 

Vår städning 2 april 
 

 

Vi kommer att ha vårstädning den 2 april 
mellan 14:00- 17:00. Varmt välkomna 

mailto:info@atten2.se

