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Hej alla Åbylundare!

• Vi kommer att ha en containerdag den 21/5-16 mellan klockan 10 -14
eller tills det blir fullt. Det kommer finnas möjlighet att slänga elektronik,
brännbart och metall på torg 4.

• Under våren byter föreningen vattenventilerna för inkommande vatten i
köket då de är dåliga. När rörmokaren är klar med ventilbytet vore det bra
om ni kunde titta till ventilerna under diskbänken i ett par veckor för att
kontrollera så att rörmokarna har dragit åt kopplingarna ordentligt. Om
det skulle läcka, kontakta rörmokaren Kenneth på tel nr 010-442 12 78
eller felanmälan på tel nr 010-442 11 00 för att få det åtgärdat.

• Tänk på att visa hänsyn till varandra så att vi kan undvika irritation och
gnäll vid användning av tvättstugor, Vår gård, vid grillning, fest m.m.

• Vi har fått till oss att det ligger glas runt om i dungarna och nära
parkeringarna, håll gärna lite extra koll runt om er när ni går i området för
att undvika skador på er själva, barnfötter och tassar.

• Läs gärna igenom nyttjanderättsavtalet en extra gång innan vårens projekt
så att ingen gör ett arbete som inte är tillåtet. Det skall också tilläggas att
alla byggnationer skall godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas.

• En påminnelse till de boende som fick en anmodan i sin brevlåda i
slutet av februari i år. Det är av största vikt att ni har genomfört de
åtgärder som ni blivit ålagda av styrelsen att göra innan den 1/6.16, är de
inte utförda kommer er nyttjanderätt att sägas upp. Är ni osäkra på vad ni
behöver göra eller om ni gjort rätt, kontakta oss på info@abylund.nu så
kommer vi förbi och tittar.
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• Eftersom det har skett en hel del förstörelse runt om i Åbylund, speciellt
vid parkeringarna där någon har slangat bensin eller skadat bilar, så tittar
vi i styrelsen efter ett säkerhetssystem. Detta kommer att innefatta
kameror, tagg-system samt elektroniska bokningsmöjligheter. Ni kommer
att få mer info om detta längre fram om det blir något av detta.

• P.g.a. takarbetena så kommer halva fotbollsplanen att vara avstängd en
tid, den kommer att användas som lagringsplats för hantverkarna.

• Genomförandet av den lagstadgade OVK:n (obligatorisk

ventilationskontroll) kommer att starta V.17. Arbetet kommer att utföras

av AirCano och de kommer att avisera er när de behöver tillgång till er

lägenhet.

• Kom ihåg att städa tvättstugor och rengöra filter i torkskåp/torktumlare

efter avslutat tvättpass, lämna tvättstugan i det skick du vill hitta den.

• Detta gäller alla boende i HSB Brf Åbylund tippen borta vid

busshållsplatsen är endast till för Azalea, vi boende skall använda

komposten vid Vår gård mitt i mellan Åbylundsv och Kvartärvägen.

Om ni har några frågor eller funderingar så kontakta styrelsen via
info@abylund.nu eller lägg en lapp i brevlådan vid Vår Gård, Kvartärvägen
137.

Mvh, Styrelsen.
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