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Hej Åbylundare!  
Nu är sommaren är här och vi alla längtar efter att gå på semester och ha långa 

ljusa kvällar. 
 

 

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

 

• Angående installationen av fibernät: Tänk på att vara hemma eller lämna 

nyckel i tuben när HAKAB behöver tillträde till lägenheterna/förråden annars 

får man en extra aviseringsavgift på 1700kr.  

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

kommer de inte att kunna genomföra installationen som planerat.  

 
HAKAB går på semester den 1/7-15 till den 3/8-15, under den perioden 

behöver ni inte ha nyckeln i tuben. 

 

 

• Tänk på att sortera ert avfall korrekt inne i soprummen, vi får alla betala för 

slarvet. 

 

 

• Målning av parkeringar: Glöm inte att flytta er bil under de dagar som din 

parkering lagas/målas. Körschema finns på hemsidan under fliken ”Dokument” 

(infobrev Juni) 

Om man inte flyttar sin bil de aktuella dagarna så kommer en extra 

aviseringsavgift på 3000kr. 

 

De parkeringar som inte kan målas till följd av regn kommer målas efter att alla 

andra är klara, nytt datum för det aviseras vid ett senare tillfälle. 
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• Det kommer att bli en avgiftshöjning på 3,6%. Detta till följd av vad som 

beslutades på de extratillsatta stämmorna om föreningens ansvar för 

ventilationsaggregaten. 

Utöver det beslutet så höjs inte avgiften.   

 

 

• Glöm inte bort att hålla markytor i ett gott skick om ni har skrivit under ett 

nyttjanderättsavtal. Tänk även på att senast den sista september (30/9-15) så 

måste allt vara anpassat till det nya nyttjanderättsavtalet. Efter det kommer 

styrelsen skicka ut anmodan till de boende som brister i sin nyttjanderätt. 

 

 

Har ni några frågor eller synpunkter så maila gärna Styrelsen på info@abylund.nu  

 

Vi önskar Er alla en glad sommar och på återseende i augusti! 

 

 

Mvh, Styrelsen 

 


