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Hej Åbylundare! 

 

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. 

 

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

 

• Angående installationen av fibernät: Installationen är försenad (klar till 
oktober) 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 annars finns risken att man 
som boende får en avgift på 1700kr. Håll utkik efter deras avier i brevlådan! 

De kommer att få information om vilka nycklar som ska användas under den 

perioden. 
 

Det är viktigt att vi hjälper till med att påminna varandra om det här annars kommer 

de inte att kunna genomföra installationen som planerat.  

 

• 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.  

 

• Parkeringarna behöver lagas och målas.  
Vi har löst det på det här viset: den dagen ens egen parkering sopas och målas 

får man ställa bilen gratis i Åbylunds område. I gengäld kommer december 

månad att vara avgiftsfri. Om man inte flyttar sin bil på den aktuella dagen så 
kommer en extra aviseringsavgift på 3000kr. 
 

• Vi kommer att ha en containerdag den 30 maj mellan kl 9-13, eller tills 
containrarna är fulla, för brännbart, elektronik och metall. 

 

• Anmäl gärna det klotter ni ser i vårt område till oss i styrelsen via mail eller 

brev. 
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• En andra extrastämma kommer att hållas i Åbyskolans matsal, 25 maj kl 19:00 
för att ta ett avgörande beslut gällande ansvaret och finansiering av 

fläktsystemen. 

   

• HSB kommer att under maj månad påbörja besiktningar av alla vindar med 

start i etapp 1. 

 

 

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

Gård 

 

 

Ha en fortsatt trevlig vår! 

Mvh, Styrelsen. 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen. 

 


