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Hej i höstmörkret

• Det var ett par boende i området som ordnade lite

halloweenfirande för barnen i området sista lördagen i oktober.

Det var väldigt lyckat och ett mycket bra initiativ av fam. Koff.

• Det kommer även att vara luciafirande den 13 dec kl. 15:00

utanför Vårgård.

• På Torg 2 har arbetet med att rusta upp torget påbörjats enligt

plan och tvättstugan bör vara tillgänglig igen när detta infoblad

delas ut.

• Nu när julen närmar sig tänds en del ljus glöm inte bort att

släcka ljusen och tänk även på att kontrollera så att era

brandvarnare fungerar.

• Under V.47 kommer vattenventilbytena att påbörjas vid etapp

7, avisering kommer separat från rörmokaren när er lägenhet

berörs.

• Problem med bredbandet måste felanmälas hos Ownit på tel.

nr. 08-525 07 300, meddela även styrelsen på info@abylund.nu

så vi kan kontrollera att Ownit gör det de ska.
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• Det har kommit styrelsen till känna att det har börjat leka barn i

garagen igen och det är inte okej. Barnen kan göra sig illa, ha

sönder andras egendom m.m. När ni som har garageplatser

åker ut ur garagen så vänta gärna en kort stund på att porten

stängs så kanske vi slipper ha lekande barn i garagen.

• Som många vet har vi haft en del problem med klotter i

området och annan skadegörelse. Ser ni något så säg till

vederbörande att det de gör inte är okej och att det kostar oss

alla i föreningen pengar. Alla vi som bor här har ett ansvar att ta

hand om vårt fina område.

• Under våren kommer styrelsen se till att det monteras en del

nya skärmar vid brandgångarna in mot dungarna på Åbylundsv.

och Kvartärv.

Vid frågor maila till oss på info@abylund.nu eller skriv ett brev

och lägg i brevlådan på Kvartärv. 137 (Vårgård)

Mvh Styrelsen
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