
 

Nyhets- och informationsbrev, januari 2020

Renoveringsprojekt 
Uteplatser, Framsida 
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 
 
Skärmtak till portar 
Taken till portarna har blivit försenade och 
nu har vi tillsammans med leverantören 
landat i en lösning, hålen är borrade och vi 
hoppas snart kunna ha våra tak över 
entréportarna på plats.  
 

Andrahandsuthyrning 
För ett tag sedan skickade vi ut information 
gällande andrahandsuthyrning.  
Vi ber er som bor i andrahand eller hyr ut er 
lägenhet till någon att ta kontakt med oss i 
styrelsen så att vi kan hjälpas åt att skriva 
avtal gällande detta. 
 
 
 
 

Miljöstugan - viktig information 
På grund av återkommande problem med 
att några personer fortsatt väljer att slänga 
sopor som inte hör hemma i miljöstugan har 
styrelsen beslutat om specifika öppettider i 
hopp om att få bukt med det här. From 1 feb 
kommer miljöstugan endast vara öppen 
mån-sön kl.06:00-22:00, utöver dessa tider 
kommer miljöstugan hållas stängd. 
 

Rasta ej hunden på lekplatsen! 
Vi ber er som rastar hundar på den 
inhägnade lekplatsen på vår gård att 
omedelbart sluta med detta. Om man rastar 
hunden på gräset utanför vänligen ta upp 
efter hunden och släng påsen i soptunnan. 
 

Årsstämman kommer äga rum 
torsdag 7e maj 
Kallelse till årsstämman kommer separat. 
Vi vill i samband med detta 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 önskar er en god fortsättning och bra start på det nya året, 
Alexander, Andreas, Boris, Heval, Frida, Pernilla, Robert 
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