
 

Nyhets- och informationsbrev, december 2019

Renoveringsprojekt 
Uteplatser, Framsida 
Vi har fått avslag på bygglovet, delvis pga 
missförstånd gällande ritningar samt en del 
synpunkter på utseende. Vi arbetar vidare 
på att försöka få igenom bygglovet, vi håller 
er uppdaterade. Tills dess behöver ni som 
bor på bottenplan inte göra någonting. 
Det är Pernilla i styrelsen som driver detta 
projekt så för frågor är ni varmt välkomna att 
maila: perniiila@hotmail.com 
 
Nya dörrar Soprum/Miljöstuga 
Nya dörrar är monterade och klara.  
 
Skärmtak till portar 
Tak till portarna är beställt, tyvärr har det 
blivit förseningar, då taken inte kommit på 
plats har vi fått problem med portarna som 
varit svåra att öppna/stänga. Montering är 
påbörjad vecka 50 så snart hoppas vi att de 
kommer på plats.  
Vi arbetar alltid så fort vi kan när akuta 
problem uppstår så bra att ni meddelar oss 
via mail. Vi är tacksamma om alla kan 
hjälpas åt att se till att dörren går igen 
ordentligt, så vi stänger ute kyla och 
obehöriga personer. 
 
 

Sandhinkar 
Vi har placerat ut en hink sand i varje port, 
tanken är att alla får använda den för att 
sanda vid behov, utanför dörren eller på 
loftgångarna. 
 

Miljöstugan 
Vi har beställt extratömningar under 
julveckorna för att vi vill hålla ordning i vår 
miljöstuga. Med erfarenhet vet vi att det kan 
bli många kartonger och glas under denna 
period. Vi är tacksamma att vi alla sorterar 
rätt så att tömningen kan genomföras. 
 

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. 
 

Motioner till årsstämman 2020 

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 2020. Dessa motioner ska 

enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda 
senast 31 januari 2020. 

 
 
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 
 
 

Vi i styrelsen vill passa på att önska Er alla 
God Jul och ett Gott Nytt år! 
Alexander, Andreas, Boris,  
Heval, Frida, Pernilla, Robert 
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