
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Information från styrelsen December 2020 

Fasadrenovering 

Under senare delen av året har vi i styrelsen tillsammans med Projektledarna Bygg och Fastighet Sverige 

AB med Johan Nilsson i spetsen arbetat tillsammans med arkitekterna för att färdigställa ritningarna som 

är underlag till bygglovshandlingarna. Efter platsbesök på andra fastigheter, genomgång av färg och 

materialprover har utformningen beslutats. Grundtanken är att behålla karaktären på huset eftersom det är 

K-märkta men ändå bidra med en viss diversifiering i området. Då många grannföreningar satsat på ljusare 

fasader har vi valt en mörkare karaktär. Andra detaljer som blir ett lyft är att vi har valt en slätare struktur 

på fasaderna där vi har balkonger och loftgångar. I bygglovet söker vi även för att utvidga balkongerna med 

50 cm samt inglasning på alla balkonger och tilläggsisolering på husens gavlar. Bygglovet skickades in den 

23 december. Vill ni titta närmare på ritningarna för husen så kommer vi inom kort att lägga upp dem på 

hemsidan. https://atten4.se/ 

 

Gruppavtal bredband och TV 

Som vi skrev i senaste brevet har föreningen ingått ett gruppavtal med Telenor. Detta innebär att alla i 

föreningen kommer att få tillgång till Telenors bredband 250/250 samt basutbudet för TV. Vi vill förtydliga 

att denna bredbandshastighet förmodligen är fullt tillräcklig för vanlig användning hemma med streaming, 

flertal telefoner och TV. Det har förekommit att Telenors säljare försöker sälja ytterligare uppgraderingar 

som inte behövs. Har ni inga speciella behov (särskilda kanaler eller behov av extremt snabbt internet) så 

kommer det vara kostnadsfritt för dig. Kostnaden betalas gemensamt av hela föreningen och ingår därmed 

i månadsavgiften. Kom ihåg att fylla i formuläret som ni fick i brevlådan ifall ni vill ha hjälp av Telenors 

tekniker med installation. 

Gott nytt år! 

Styrelsens arbete under året har varit en utmaning då vi har haft behov av många möten och diskussioner i 

och med fasadrenoveringen samtidigt som coronapandemin pågått för fullt. Vi har hittills kunnat utföra 

arbetet på ett säkert sätt men vi ser svårigheter inför våren med behov av medlemsmöten och stämma. Vi 

får hoppas att vaccineringen kommer igång ordentligt!  

Till sist vill vi önska er alla ett riktigt gott nytt år!  
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