
 

Nyhets- och informationsbrev, februari 2020

Renoveringsprojekt 
Skärmtak till portar 
Taken till portarna har blivit rejält 
försenade. Uppmonteringen påbörjades 
men då vi inte var helt nöjda fick de tas 
ner och gjordes om efter våra önskemål. 
Nästa steg är att slipa om och 
lacka entréerna, men detta är ingenting 
vi velat göra innan taken är uppe. 
Uteplatser, Framsida 
Vi arbetar fortfarande med att försöka få 
igenom bygglovet, vi håller er 
uppdaterade vid ny information. 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 
 

Service av solceller 4-6 mars 
För er info kommer service av solceller 
ske mellan 4-6 mars. De som jobbar 
kommer finnas i fastigheterna och på 
taken, luckan upp till taken kan komma 
att stå öppen. 
Boende behöver inte göra något. 
 
 
 

Miljöstugan - öppettider 
På grund av återkommande problem 
med att några personer fortsatt väljer att 
slänga sopor som inte hör hemma i 
miljöstugan har vi satt öppettider för 
miljöstugan, mån-sön kl.06:00-22:00, 
utöver dessa tider kommer miljöstugan 
hållas stängd. 
 

Vårstädning 26/4 – save the 
date 
Vi går mot ljusare tider och snart är det 
dags att göra fint på vår gård. Efter 
städningen inviger vi grillen och bjuder 
på korv till alla som varit med och 
städat. Vi kommer i vanlig ordning att 
boka en container där alla som varit 
med under dagen även får passa på att 
slänga grovsopor (ej målarfäräg och 
elavfall) mer info kommer i separat brev. 
 

Årsstämman kommer äga rum 
torsdag 7e maj 
Kallelse till årsstämman kommer 
separat. Vi kommer att hålla till i 
Östberga kulturhus, som förra året. 
 
 
 

 
 

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 

 
 

Hälsningar från oss i styrelsen, 
Alexander, Andreas, Boris, Heval, Frida, Pernilla, Robert 
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