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Hej i vårsolen! 

 

Nedan följer lite att tänka på för oss boende i Åbylund: 

 

Nyttjanderättsavtalet  

Ni som ännu inte har skrivit på nyttjanderättsavtalet, tänk på att göra det snarast så att ni sen i lugn 

och ro kan njuta av era altaner och uteplatser hela härliga sommaren. 

 

Bredbandsförsening 

Vi kommer att få en tidsmässig försening på bredbandet men det kommer inte att påverka våra 

avgifter. Det är viktigt att vi alla hjälper till med att vara hemma eller att lämna nyckel i tuben när 

HAKAB behöver tillträde till lägenheterna eller förråden. Håll utkik efter HAKABs avier i brevlådan! 

Om de inte kommer åt aviserade lokaler kommer det att innebära en avgift på 1700kr per hushåll 

och ytterligare förseningar. Det här gäller både bostadsrätter och hyresrätter. 

Det är viktigt att vi hjälper varandra med det här annars kommer det inte att gå att genomföra 

installationen som planerat. Påminn dina grannar! 

 

Åtkomst till förråd 

HAKAB som gör bredbandsinstallationen åt oss behöver komma in lägenhetsförråden. Som ni säkert 

har sett så sitter det vita skåp på utsidan av många förrådsbyggnader. Till dessa vita skåp går de rör 

som vår nya fiber ska ligga i. Från dessa vita skåp går det andra rör in i respektive hus. Det är den 

vägen fibern kommer in till våra lägenheter. Därför måste HAKAB komma in i förråden för att kunna 

kontrollera rören och för att kunna jobba med dom. HAKAB kommer att behöva gå in i förråden flera 

gånger under sommaren.  

Det är yttersta vikt att HAKAB får komma in i förråden när dom behöver gör det. HAKAB kommer att 

avisera boende om att få låna nyckeln. Om ni känner att ni inte kan/vill vara utan er förrådsnyckel 

under en period (Dom kommer att behålla den till dess dom är klara, då dom behöver komma in flera 

gånger) så kan HAKAB göra en kopia på er förrådsnyckel (dom kommer då att låna den en kortare 

period så dom hinner göra en kopia, sedan får ni tillbaka förrådsnyckeln) Sedan får ni kopian av 

HAKAB när arbetet i förråden är avslutat. Detta måste fungera, så gör vad ni kan för att underlätta för 

HAKAB. Ju mer problem dom får ju dyrare installation får vi, så snälla, hjälps åt så detta går smidigt. 

Ni kan nå Magnus som är vår kontaktperson på HAKAB om ni har frågor, på. magnus@hakab.eu eller 

Mob +46 (0) 70 558 80 60. Det bästa är att maila. 

 

Sophantering 

Det är viktigt att alla tar hand om sitt avfall och inte lämnar sina sopor lite varstans då det kan leda 

till att vi får in ohyra som vi inte önskar att ha.  
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Bollspel 

Uppmuntra barnen till att använda fotbollsplanen för spel med fotboll då det är grannar som har fått 

bollen in på sina altaner. 

 

Gröna gruppen 

Om det är någon som fortfarande är intresserad av att starta upp Gröna Gruppen och göra vårt 

närområde mer attraktivt, så kontakta gärna styrelsen. 

 

Tvättstugor 

Tänk på att lämna tvättstugorna i ett gott skick när ni har avslutat ert pass till förmån för den som 

skall använda tvättmaskiner efter er och för att slippa ”arga lappar”. 

 

Extrastämma nr 1 

Stämmoprotokollet från extrastämman kommer att på begäran delas ut av styrelsen. 

 

Extrastämma nr 2 

Kallelse till extrastämman kommer inom kort att delas ut. Datumet är satt till 25 maj klockan 19.00 i 

Åbyskolans matsal. 

 

Vindsbesiktning 

HSB kommer att under maj månad besiktiga alla vindar med start på etapp 1. Detta är för att 

kartlägga statusen på våra tak och vindar. Finns det fukt eller andra problem någonstans så är det 

viktigt att vi får veta det och i vilken omfattning. Då kan vi lägga upp en handlingsplan. Det blir alltid 

billigare att åtgärda problem så snart vi kan, väntar vi så blir problemen större och dyrare. Besöken 

på vindarna kommer att aviseras. Det är som vanligt viktigt att ni släpper in dom som skall göra 

besiktningen. Antingen så är ni hemma eller så lämnar ni nyckeln i tuben. 

 

Avisering 

När besök för besiktning, fiber, fläkt, vatten eller något annat behöver göras så kommer det att ske 

en avisering i berörda brevlådor. Det är mycket viktigt att dom som behöver komma in i era 

lägenheter eller förråd, får komma in när dom behöver det. Det är erat ansvar och er skyldighet som 

boende att släppa in personal vid aviserade besök. Tänk också på att om ni inte kan vara hemma så 

lägg nyckeln i tuben. Har ni larm så kom ihåg att det skall vara av. Har ni kodlås så fäst koden på ett 

sådant sätt att den inte ramlar av när dom drar ut nyckeltuben.  

  

 

Frågor till styrelsen kan mailas på info@abylund.nu eller läggas i brevlådan vid Vår Gård. 


