
 

 
 

 
 
 

 

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. 
 

 

 

Kameral har med höstens avier skickat 
med information om hur du kan anmäla 
dig till autogiro. Månadsavgiften 
kommer med autogiro att dras 
automatiskt från ditt bankkonto och 
spara dig tid. 
Det enda som behövs är att fylla i och 
skicka in utdelad blankett. 
Har du frågor? Kontakta Kameral på 
telefon 010-1959320 eller via post: 
Kruthornsvägen 42, 192 53 Sollentuna. 

 

 

Se till att sopor slängs på rätt sätt! Några 
individer slänger sopor från balkongen, 
på gården och fyller även gångarna i 
källaren med skräp och gamla möbler. 
Vi tycker att detta är oacceptabelt och 
kommer ha en hårdare förhållning mot 
detta framöver. Nedskräpning är 
straffbart enligt lag och kan innebära att 
du förlorar kontraktet.  

 

 

Vi vill påminna om att hålla dörrar till 
trapphuset stängda under kommande 
höst och vinter. Värmekostnader är en 
av föreningens största kostnader och 

något som vi alla kan hjälpa till att sänka. 
Lämna inte fönster och dörrar öppna i 
onödan!

 

 

Håll rent och fräscht i tvättstugan! Det är 
flera som inte städar efter sig i 
tvättstugan trots att städning borde vara 
en självklarhet, inte minst med tanke på 
de skyltar som föreningen satt upp i 
tvättstugan. Att inte följa reglerna som 
gäller för tvättstugan kan leda till 
portning. Det är också viktigt att parkera 
tvättlåset efter slutförd tvättid. Att låta 
låset sitta kvar är synonymt med en 
glömd tvättid.

 

 

Vi vill uppmärksamma att det är absolut 
förbjudet att röka i hissen, trapphuset 
och källaren. Dessa gemensamma 
utrymmen är rökfria, också enligt lag. 
Respektera detta! Tänk på de som har 
allergiska besvär. 
Du som röker utomhus ser självklart till 
att inte slänga fimpar på gångar eller i 
rabatter, använd egen askkopp eller den 
som finns utanför porten.


