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                                               Infoblad 

Kära boende, hoppas ni har fått lite sol under semestern. Nu ser vi 

fram emot en härlig höst med allt vad det innebär. 

• Bredbandsinstallation börjar närma sig sitt slut. Den 31/8 

klockan 18.30 kommer vår Internetleverantör OwnIT att 

finnas på plats i vår Gård, för att berätta vad vi kommer att få 

och vilka extra tjänster/funktioner som var och en av er 

boende kan teckna från OwnIT. 1/10 skall 

internetinstallationen vara klar. Då skall alla ha fiber inkopplad 

i sina lägenheter. Det är också från detta datum som 

höjningen av avgiften/hyran för bredbandet börjar gälla. 

OBS OBS tänk på att du måste lämna tillträde till 

fiberinstallatörerna med flera som föreningen har anlitat för 

detta uppdrag. Detta är inget som är frivilligt. Om du därför 

inte lämnar tillträde så kommer det att kosta dig pengar i 

enlighet med vad vi skrivit tidigare. Det finns också en risk att 

ni försenar hela installationen och då blir alla drabbade. Kan ni 

inte vara hemma så lägg nyckel i tuben. Kan du inte göra det, 

så MÅSTE du göra upp med den eller de som skall in i er 

lägenhet eller förråd. Det är ert ansvar. 

 

• Senast den 30/9-15 ska alla markytor vara anpassade efter det 

nya nyttjanderättsavtalet samt dess riktlinjer. Efter det 

kommer styrelsen att inventera samtliga markytor och 

anmoda om åtgärd där så krävs (Avtal och riktlinjer finns att 

hämta på hemsidan under fliken ”Dokument”). 

Kom ihåg att nyttjanderättsavtalet innefattar att hålla sin 

nyttjade markyta i gott skick. 
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• När ni lånar redskap ur de gemensamma förråden, tänk på att 

ställa tillbaka dem när ni är klara. Andra boende vill också 

nyttja redskapen. 

 

• Målningen av parkeringarna gick väldigt bra, vi har också 

skapat fyra stycken husbilsparkeringar vid parkeringen som 

ligger vid busshållplatsen Åbylundsvägen. Från och med 1/12-

15 kommer endast husbilar att få parkeras på dessa platser. 

Husvagnar får stå på övriga platser så länge de inte utgör ett 

hinder för att öppna dörrarna på parkerade bilar intill, eller 

utgör hinder för snöröjningen. 

Intresse för husbilsplatserna anmäls till styrelsen via 

mail/brev, det är först till kvarn som gäller (om ni skickar 

brev kom ihåg att datera det). 

 

• Motioner till årsstämman skall lämnas skriftligen i styrelsens 

brevlåda vid Vår Gård, senast kl 18.00 den 22/11-15. Färdiga 

motionsmallar finns att hämta på hemsidan under fliken 

 

• Så till sist verkar vi ha ett stort intresse för fotboll inom 

föreningen. Det vill vi uppmuntra! Ni är så välkomna att spela 

på vår fotbollsplan!  Som föräldrar ber vi er dock att berätta 

för era barn, att det däremot inte får spelas fotboll på torgen. 

Där ska vi bara ha lugna aktiviteter och inte sådant som gör att 

ett eller annat kommer till skada. Tack föräldrar för ert 

samarbete angående det! 

 

• Tänk på att hålla våra gemensamma utrymmen i gott skick så 

att alla kan trivas. 

 

Mvh Styrelsen 


