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Hej alla boende i Åbylund

• Nu när våren är här och snön försvinner kommer gömda saker

fram, tänk på att hålla era tomter i bra skick så vi alla får ett fint

område att trivas i.

• Med start v.15 kommer föreningen att komplettera med en del

skärmar vid våra dungar. De är ca 20st och arbetet kommer att

pågå i ca 3 veckor.

• Upphandlingen av renoveringen av våra tak här är nu äntligen

klar och arbetet kommer att påbörjas snarast med start på

etapp 1 och 2. Vi kommer renovera två till tre etapper per år,

Plåtentusiasterna, som fick uppdraget, kommer att avisera när

det är dags för er etapp.

• Vattenventilbytet som skulle göras i höstas kommer nu att

påbörjas efter att problemen som tidigare funnits har lösts.

Rörmokarna kommer att avisera när det är dags för ventilbyte i

er lägenhet.

Arbetet kommer att påbörjas i april under måndagar och

onsdagar vilket innebär att vattnet kan komma att vara

avstängt för vissa boende under dessa dagar.

• När ni lägger ut mat till fåglar så tänk på att inte lägga den på

marken då det kan dra tills sig skadedjur.

• Vi har handlat upp den nya OVK som skall utföras vart tredje år,

arbetet kommer att påbörjas i april. Ni kommer bli aviserade av

AirCano när det är dags för er lägenhet.
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• Gungorna vid dungen mot torg 2 har tagits ner tills vidare. Detta

då lekplatsen inte har godkänt fallskydd efter den senaste

lekplatsbesiktningen.

Efter beslut på årets föreningsstämma så håller vi på att ta fram

ett förslag för en gemensam lekplats varför vi inte åtgärdar

fallskyddet nu direkt.

Enligt samma beslut så bestämdes det att förslaget skulle tas

fram tillsammans med de boende, vi gick ut med

intresseanmälan och har nu en arbetsgrupp bestående av

styrelsens markansvarige och den boende som anmälde

intresse.

• I tvättstugorna kommer det läggas ut filterduk till

ventilationstallrikarna (inte till köksfläktar utan ”ut-blåsen” i

rummen), vill ni byta ert filter så går det bra att hämta nya.

Eftersom vi har så många olika modeller så får man klippa till

egna filter.

Mvh, Styrelsen.


