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Infoblad 

 
Slut på semester och vila, tillbaka till allvaret! 

Nu är styrelsen tillbaka som vanligt och vi vill informera om ett par saker såhär när 

semestrarna lider mot sitt slut. 

 
•  Vi kommer att hålla Extrastämma nummer två gällande inträde i HSB och de 

nya stadgarna  den 10/9-14 och kommer att hållas i Åbylundsskolans matsal kl 
19.00. 
Ordinarie årsstämma är satt till den 22/1-15 kl 19.00 och även den kommer att 
hållas i Åbylundsskolans matsal. 
 
Kallelser samt mer info kommer att delas ut senare.  
 
Glöm inte att motioner till den ordinare stämman ska vara inne senast den 

20/11-14 
 

• Tyvärr så har det inkommit en överklagan av detaljplanen för Åbylund vilket 
innebär att ärendet har gått tillbaka till Länsstyrelsen för utredning. 
I dagsläget kan vi inte säga när detaljplanen går igenom. 
 
Detta innebär också att vi inte kan gå vidare med det nya nyttjanderättsavtalet. 
P.g.a. det är det inte tillåtet med nya takbyggnationer, detta för att 
detaljplanen innefattar våra bygglov för tak. Så länge den inte är klubbad så är 
alla altantak svartbyggen vilket kan leda till vite för föreningen. 
 

• Några driftiga boende i området har anordnat en fest för hela Åbylund som 
kommer att gå av stapeln den 30/8-14. Denna fest är inget som styrelsen håller 
i utan vi hjälper bara till där vi kan. 
Har ni frågor rörande festen så hänvisar vi er till dem, information finns 
uppsatt på respektive torgs anslagstavla. 
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• Det drivs en väldigt bra Facebooksida av en av de boende som anordnar festen, 
här kan ni gå in och tycka om vår förening samt ge förslag på förbättringar. 
 
Det är dock viktigt att tänka på att denna sida inte har något med styrelsen att 
göra även om en del av oss är med där. Det är alltså ingen sida för felanmälan 
eller dylikt,det sker på Hsb Servicecenter. 

 
• Styrelsen har beställt målning av träytorna på våra torg samt oljning av trappor 

samt byte av trallvirke på balkongerna hos tvåorna. 
Allt detta är ett nödvändigt underhåll då det inte utförts på många år, 
underhållet virke är billigare i längden. 
Arbetet kommer att påbörjas  under v.34 med start på etapp 1, under 
renoveringen kommer en del ström att behövas tas från boende. 

 
Företagen som kommer att utföra arbetena är LH Måleri samt BCA Bygg. 
Det är viktigt att ni som blir berörda av arbetena följer instruktionerna som 
delas ut i infobladen ifrån byggarna. 

 
• I våra tvättstugor har det börjat slarvats med städningen, tänk på att lämna 

tvättstugan hel och ren (rensa filter, sopa golvet, torka ur torkskåp, m.m.). 
Ingen vill komma och tvätta i en skitig tvättstuga. 
 

• Åter igen så har vi haft barn som vandaliserat i vårt område, nu senast har bl.a. 
torg 7 fått låsen till sina förråd igenfyllda med tuggummi. Ser ni barn som gör 
sattyg, säg åt dem.  
Våra blomsterarrangemang på torgen har även de utsatts för vandalisering, 
detta kostar föreningen pengar. 
Tänk på att föräldrar till barn som vandaliserar kan hållas ekonomiskt ansvariga 
för den skada de gör. 
 

 

 

Ha en fortsatt trevlig sommar så hoppas vi att vi ses den 30 aug på vårgård 

För lite fest. 

 

Mvh Styrelsen 
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