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Hej alla Åbylundare!

Välkomna till hösten.

• Om ni upplever att ert bredband inte håller den standard eller har
problem så kontakta Ownits kundtjänst på 08-252 07 300. För att man
skall kunna få ut maximalt av vårt nya fiberbredband måste ens egen
utrustning (dator, kablar, m.m.) vara av lite nyare modell.

• Under vecka 44 kommer Torg 2 samt tvättstugan på torg 2 att vara
avstängt för att föreningen skall rusta upp torget under cirka två veckor.
Behöver ni en nyckel till tvättstugan på torg 1 eller 3, kontakta Dan
Karlman på Kvartärv 61, vardagar mellan 17:00-18:00.

• Den 21/1-16 så kommer vi ha årsstämman i Åbyskolans matsal.
Om ni vill lämna in en motion till stämman så måste det göras senast
den 22 november kl 18:00. En mall för det finns att hämta på vår
hemsida. Motionen skall lämnas i brevlådan på Vår gård, Kvartärvägen
137.

• Vi har haft barn som har spikat i träden vilket såklart inte är okej. Det
skadar träden och barnen kan göra sig väldigt illa. Prata gärna med era
barn om det här.

• Vi vill tacka er för ert samarbete under linjemålningar på parkeringen
under sommaren. Hoppas att ni tycker att det blev snyggt och tydligt.
Tyvärr var det några som inte flyttade sina bilar och därmed försvårade
arbetet, detta trots fyra aviseringar! Fakturor på aviserad summa är
därför på väg till er, vilket också framgick av aviseringarna.

• Det har ju i samband med att vi målade om parkeringarna utlovats en
avgiftsfri månad i december men på grund av en administrativ miss så
kommer den istället att komma under nästa kvartal.

• Vi har nyligen tagit hand om två jordgetingsbon i dungen vid torg 5, om
ni uppmärksammar andra olägenheter så se till att meddela oss så vi
kan åtgärda dem.

Om ni har några frågor eller funderingar så använd er av vår
infomail. info@åbylund.nu eller i brevlådan på Vår Gård, kvartärvägen 137.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen.


