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                 Hej alla nu har vi ett nytt spännande år framför oss 

 Årsstämman gick av stapeln den 21 januari kl 19.00 och det blev en 
del sagt b.l.a att styrelsen skall sätta ihop en arbetsgrupp ang en 
eventuell ny lekplats vid eller på en del av fotbollsplan.  

 Under årsstämman så kom det en fråga från en boende varför 
markytan på föreningen inte stämde överrens med föregående års 
redovisning styrelsen fick då i uppdrag att besvara denna fråga 
svaret kommer här, Enligt den ekonomiska planen som 
upprättades 2003 när föreningen bildades var tomtarealen 
92 768m2 i årets årsredovisning stod det 92 768 m2 alltså 
detsamma men vi har gått tillbaka till årsredovisningarna 2010-
2013 där står det 61 568 m2 och detta är således tryckfelsnisse 
som varit framme, Föreningen har varken sålt eller köpt mark 
detta skulle vara ett beslut som endast stämman kan besluta.  

 Styrelsens utformning kommer under kommande år att se ut som 
tidigare då sittande styrelse fick förtroende av stämman att 
fortsätta ett år till. 

 
 Protokoll från årsstämman kan fås ut vid begäran till styrelsen  

önskas ett protokoll så lämna ett brev i brevlådan på vår gård 
Kvartärv 137 eller skicka ett mail till info@abylund.nu .  
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 Styrelsen kommer att nollställa alla bokningstavlor i tvättstugorna 

den 1 mars 2016 mellan 21:00-22:00 då kommer alla 
bokningscylindrar att flyttas ned till parkeringsraden cylindrar som 
inte får plats kommer att läggas i tillhörande brevlåda och det 
kommer att postas nya riktlinjer vid varje bokningstavla så boende 
vet vad som gäller vid bokning av tvätt tid.  

 Fibernätet är besiktigat och godkänt av extern besiktningsman 
som ansåg att Hakab har gjort ett otroligt fint arbete med 
installationen. 

 
 Styrelsen kommer under våren att gå igenom det systematiska 

brandskyddsarbetet i föreningen ihop med brandkårspersonal.  
 
 
  
 

 
 
 
            Mvh Styrelsen 
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