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                                                       Hej alla Åbylundare! 
 
  Snart knackar äntligen jul vid dörr. 
 

 Styrelsen vill tacka alla igen för ett trevligt 2015 års verksamhet. Under det gånga året 
så har det skett en del förändringar i området som skall vara till nytta för oss boende i 
Åbylund (bl.a. fiber, sopsortering). 

 I år valde vi att donera en summa pengar till Barncancerfonden istället för en julklapp 
till oss boende 

 Glöm inte att skriva in den 21 januari i era kalendrar 2016 för då är det dags för en 
årsstämma igen i Åbyskolans matsal, klockan 19:00. Hans Jansson har erbjudit sig att 
agera mötesordförande för oss igen. 

 Det planerade bytet av vattenventilerna har tyvärr blivit försenat p.g.a. att 
avstängningarna ute i gatan inte går att stänga ordentligt. Bytet av ventilerna kommer 
att ske så fort det är möjligt vi kommer dock inte kunna ge ett exakt datum men ni 
kommer att bli aviserade när det är er tur i god tid innan. 

 Styrelsen har skickat ut ca 100 anmodan under hösten där den boende blivit ombedd 
att åtgärda vissa saker på sin markyta. Dessa har i vissa fall blivit lite 
oklara/felformulerade så vi kommer efter helgerna gå en ny runda och rätta till dessa 
brister samt skicka ut en rättelse till berörda boende.                                                      
Vi i styrelsen vill passa på att be om ursäkt för de fel som inträffat. 

 Styrelsen har haft ett möte med OwnIT angående statusen på vårt bredband. OwnIT 
erkänner att det har varit en del problem med mjukvaran i våra tjänstefördelare. De 
problemen skall nu vara åtgärdade och det ska fungera för alla nu. Tänk på att om ni 
får sämre hastigheter på ert trådlösa nätverk så kan det bero på många olika saker. 
OwnIT har också påbörjat utbygganden av uppkoppling till Internet, det ska med 
andra ord finnas mer kapacitet i vårt nätverk inför jul. 
Styrelsen har också fått ta del av alla de felanmälningar som inkommit till OwnIT. 
Många fel härstammar från den nu lösta mjukvaruproblematiken, ett stort antal fel 
beror också på orsaker som inte OwnIT kan belastas för. Vår upplevelse är att OwnIT 
har fokus på oss som kund och vi hoppas och tror att uppstarts-strulet skall vara 
bakom oss nu. Är det någon som upplever fortsatta problem så felanmäl direkt till 
OwnIT och skicka ett mail till info@abylund.nu. 

 Om ni har några frågor eller funderingar så använd Er av vår infomail. 
info@abylund.nu eller brevlådan på Vår Gård, Kvartärvägen 137. 

                                                          VÄND  
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Till Er alla från oss alla i styrelsen så önskar vi Er en riktig God Jul och Gott Nytt 2016. 
 
 
 VÄND 


