
 

 
 

 
 
 

 

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. 
 

 

 

Vi i styrelsen önskar alla boende en god jul 
och hoppas att ni uppskattar årets 
julklapp! 
 
Vi vill också tacka alla som ställt upp med 
att vakta miljöstugan! Detta har fungerat 
mycket bra och är något vi vill fortsätta 
med framöver. Ju fler vi är som hjälps åt 
desto enklare blir det. 
Observera att miljöstugan ej är öppen på 
julafton utan istället på juldagen, kl 11-12. 

 

 

Vi har haft ytterligare problem med 
nedskräpning. Hushållssopor ska inte 
slängas i sopkorgen vid porten. Stora 
sopsäckar ska inte ställas bredvid 
soplådorna – de ska köras till tippen. 
Har du grannar som beter sig oansvarigt så 
hör av dig till oss! 
Nedskräpning är straffbart enligt lag och 
kan innebära förlorat kontrakt.  

 

 

Det har pågått rallykörning på gångvägen 
mellan husen i vår förening. Detta är 
vansinnigt och kan leda till en trafikolycka. 
Vi vill att boende som sett eller känner till 

något gällande detta omgående hör av sig 
till polisen. 

 

 

Styrelsen håller på att titta på en ny 
lösning för tvättstugan - som innebär en 
generell övergång. Detta för att förbättra 
för alla boende och minska problemen 
som pågått. 
 
Vi håller på att undersöka olika alternativ, 
vilket tar tid. Vi kan därför inte reparera 
torktumlaren som gått sönder, då det 
sannolikt blir en temporär lösning (och 
känns som slöseri på pengar).

 

 

Det finns fortfarande problem med 
rökning i trapphusen, framförallt på 
Slättåkragränd 15. Vet du vilka som står 
för detta? Hör av dig så kommer vi vidta 
åtgärder. 
Du som röker inomhus på gemensamma 
utrymmen kan riskera ditt kontrakt!

 

 

Använder du autogiro och tycker det är 
onödigt att få pappersavisering? Skicka ett 
e-mail så ordnar vi det!


