
 

 
 

Nyhets- och informationsbrev, augusti 2015 
 
 

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. 

Fasadrenovering och fönsterbyten 
 

Nu har arbetet med att renovera och måla fasaderna samt byta fönster startat. 

Det arbete som kommer att göras på våra hus är: 

 Måla hela fasaden. Även inne på alla balkonger och loftgångar 

 Balkongerna kommer att slätputsas och målas med ursprunglig färg. 

 Byte av fönster i samtliga lägenheter och trapphus förutom toalettfönstret. 

Detta innebär att alla måste ta bort allt på balkongerna och loftgångarna. Detta gäller också 

paraboler! Även ledningar av olika slag måste tas bort samt små krokar.  

När detta skall göras kommer separat information om till respektive hus, Slättåkragränd 7-19 

har redan fått denna information.  

Om vi inte gör detta kommer det medföra en ökad kostnad för vår BRF.  

Det är viktigt att ni gör det som vi ber er om att göra på utsatt tid. Annars kommer arbetet att 

försenas. Räkna med att det tar 2 månader från det att ställningen sätts upp tills att arbetet är 

klart på det specifika huset.   

När de är färdiga med Slättåkragränd 7-19 så kommer de starta med Förlandagränd 4-16 

därefter Förlandagränd 20-32. 

Innan de färdigställer fasadrenoveringen kommer fönstren att bytas. Du kommer även här få 

separat information om detta när detta kommer att ske (Slättåkragränd 15 har fått detta).   

Har ni frågor är det bra om ni mailer till info@atten2.se eller kontaktar Nils Ejdefjord i första 

hand. 
 

Källarbranden i Förlandagränd 20-32 
Sanerings firman Refix har startat saneringsarbetet nu av källaren. Styrelsen har ännu inte fått 

någon tidplan för återställand av källaren. Tyvärr. Ordförande jobbar på att få det så fort så 

möjligt. 

 
 

Bergvärmeinstallationen 

Arbetet med att installera bergvärmen börjar bli klar. Nu återstår arbetet med att återställa 

markytor samt de sista rörkopplingarna innan de kan börja testaköra systemet. 

Styrelsen vill tacka för ert tålamod under arbetet. 
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