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Infoblad 

 
Hej kära boende, Styrelsen vill passa att dela med sig av lite information så här 
mitt i julstöket. 
 
• Detaljplanen har äntligen trätt i laga kraft (29/10-14) vilket innebär att 

det nya nyttjanderättsavtalet kommer att delas ut i början på nästa år. I 
och med det så kommer det vara tillåtet att bygga upp till 15kvm tak på 
baksidorna samt upp till 30kvm trätrall på tomten.  
Dock, så måste alltid Styrelsen informeras innan något arbete påbörjas. 
 

• Från och med 11/11-14 så har Brf Åbylund blivit HSB Brf Åbylund 
eftersom vi nu är fullvärdiga medlemmar i HSB Stockholm. 
 

• Styrelsen vill åter påminna om årsstämman den 22/1-15. 
 

• Till årsstämman så kommer Styrelsen att lämna en proposition om 
införande av kollektivt fiberbredband till alla boende. För att alla ska få 
en möjlighet att ställa frågor och sätta sig in i vad detta innebär så 
kommer en informationskväll att hållas vecka 4. Den leverantör som 
Styrelsen kommer rekommendera kommer att medverka för att fylla i 
eventuella luckor.  
Mer information om detta kommer att skickas ut efter årsskiftet. 
 

• Brandsläckare har nu placerats ut i alla tvättstugor efter branden i etapp 
5s tvättstuga. 
 

• Under hösten så har många av er fått kostnadsförslag från HSB gällande 
reparationer av era fläktar. Det har kommit till Styrelsens kännedom att 
dessa varit illa formulerade och många har tolkat det som en räkning 
istället för ett förslag. 
Styrelsen har tagit upp detta med HSB förvaltning och klargjort att 
detta inte är ok samt krävt bättring till nästa gång. 
Vi vill även klargöra att eftersom fläkten är i er ägo så har ni all rätt att 
välja vilket företag ni vill eller vilken typ av fläkt ni vill så länge den 
klarar en OVK. 
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• Arbetet med byte av 2:ornas trall är färdigt för i år. Nästa år, så snart 
vädret tillåter, återupptas arbetet med slipning samt oljning av trappor 
och målning av torg. 
 

• Åtgärder av nedslagen från besiktningen av hyresrätterna har påbörjats 
och arbetsstart kommer att vara i januari 2015. 
 

• Snart kommer snön, tänk på att hålla era tillhörigheter innanför staketen 
för snöröjningens skull. 
 

•  Sist av allt lite ris till några av våra hundägare. Det har vid flera tillfällen 
inkommit klagomål på diverse högar med avföring på gångvägarna i vårt 
område. 
Flera boende har varit drivna och satt upp bajspåsar längs gångvägarna, 
använd dem.  

 
 
 
 
Styrelsen önskar er en god jul och att ni tar hand om er i vintermörkret. Tänk 
på att bära reflex när det är så mörkt, både på folk och fä. 
 
 
 
Mvh, Styrelsen. 
 


