
 

Nyhets- och informationsbrev, juni 2020

 

Samarbete 

Under årsstämman upplevde vi ett 

intresse av att vara med och 

genomföra trädgårdssysslor, bland 

annat gräsklippning etc. 

Styrelsens uppdrag är att 

administrera och hushålla med 

föreningens ekonomi, det innebär 

att ju mer vi själva gör ju mer 

pengar sparar vi, vilket i sin tur 

genererar i att vi kan hålla 

avgifter/hyror nere och amortera 

ner våra lån osv. 

Nu i Corona-tider vet vi att många 

är hemma om dagarna så vill du 

ha något att göra eller har du 

intresse av att hjälpa vår förening 

att spara pengar genom att 

genomföra trädgårdssysslor eller 

göra andra saker hör av dig till oss 

på info@atten2.se (eller ring telnr 

nedan).  
 

Corona 
Corona-situationen drabbar oss 
alla på olika sätt. Vi i styrelsen har 
gått ut med information om vid 
behov av hjälp att handla eller 
dylikt är ni hjärtligt välkomna att 
höra av er via mail eller telefon så 
ska vi göra så gott vi kan för att 
hjälpa till. Flera banker erbjuder 
amorteringsfritt på bolån under 
denna period, kontakta din bank 
om du vill veta mer om det.   

 
Grillkväll 26/6 kl.18:00 

Styrelsen välkomnar alla boende 
till en gemensam grillkväll på 
gården. Vi startar grillen och alla 
tar med det ni vill äta och dricka. 
Vi hoppas på en lika trevlig kväll 
som förra sommaren.  
Vid ihållande regn ställs 
grillkvällen in.  
 
 
 

 
 
 

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 

 
 

Glad sommar önskar vi i styrelsen, 
Alexander, Andreas, Boris, Heval, Frida, Robert 
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Information/intresseförfrågan kring gruppavtal för bredband 

Styrelsen har av internetleverantören A3 fått ett erbjudande om att skriva på ett 

gruppavtal för bredband för hela vår bostadsrättsförening i 5 år och vill i ett tidigt 

skede informera och se över om intresset för detta är stort nog för att gå vidare. 

Många bostadsrättsföreningar har redan liknande avtal där bredbandet ingår i 

månadsavgiften och priset vi nu erbjuds går aldrig att matcha med priset på privat 

tecknade avtal. 

Erbjudandet består i bredband om 1000/1000mbit via fiberuttaget som sitter i 

hallen, för en månadsavgift om ca.100kr per lägenhet. 

Man kan sen individuellt välja tilläggstjänster som IP-telefoni via A3 och/eller TV 

via samarbetspartnern Sappa, se www.sappa.se för kanalutbud och priser mm. 

Vi vill i samband med detta även påminna om att Com Hem från hösten kommer 

att avsluta de analoga TV-sändningarna vilket kommer tvinga de som idag bara 

kollar på TV via det analoga nätet att uppgradera till det digitala nätet för att 

kunna fortsätta titta, detta är Com Hem:s beslut och inte styrelsens.  

Tycker du att detta är av intresse? 

 Ja, jag är intresserad av detta erbjudande och ser gärna att styrelsen 

fortsätter jobba för att få till detta gruppavtal för bredband. 

 

 Nej, jag är inte intresserad av detta erbjudande och vill inte att styrelsen 

tecknar ett gruppavtal för bredband. 

 

Lämna ditt svar i föreningens brevlåda på miljöstugan senast 16 juni. 
 

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Ätten2 
info@atten2.se 
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