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Infoblad 

Nu är äntligen sommaren här och semestern nalkas, i samband med 

det så vill styrelsen dela med sig av lite information.  

 

• Eftersom ekonomin börjar gå åt rätt håll så kommer vi i år att höja 

avgiften för bostadsrätterna med bara 0,6 % för att följa index. 

Denna höjning kommer att börja gälla från oktober. Hyresrätternas 

höjning blev 0.7% efter förhandlingar med hyresgästföreningen. 

 

• Takbyggnationerna kommer att pågå hela sommaren, etapp 1 är 

snart klar och sedan kommer byggarna att påbörja samt slutföra 

etapp 2 i år. 

 

• Lekplatsbyggnationen kommer tyvärr inte att påbörjas förens i 

oktober. Detta då entreprenören har viss personalbrist till följd av 

en arbetsskada. 

Vi ligger på och försöker tidigarelägga byggstarten så mycket som 

möjligt. 

 

• Ett stort tack från styrelsen till alla boende som är tillmötesgående 

i vårt arbete med att få ordning på områdets efterlevnad av 

riktlinjer och nyttjanderättsavtal. Nästan alla har utfört de 

åtgärder de blivit anmodade om, de som inte gjort det kommer få 

sina uppsägningar mot slutet av augusti för att inte de ska missas 

mitt i semestern. 

Under uppsägningstiden kan man fortfarande åtgärda sin brist 

och på så sätt vinna tillbaka nyttjanderätten så jaga inte upp er i 

onödan i det fall ni får en uppsägning. 
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• Tänk på grannarna när vi grillar och har mysiga sommarkvällar här i 

området. 

 

• Vattenventilbytet är klart på Åbylundsvägen, tyvärr har en av 

rörmokarna gått och gjort sig illa på jobbet så Kvartärvägen 

kommer att få sina ventiler bytta så fort han är tillbaka. Alla 

kommer att få en aviseringslapp i brevlådan när det blir er tur. 

 

• Vill man få en kopia av extrastämmoprotokollet angående 

lekplatsen så meddela detta till styrelsen via mail 

(info@abylund.nu) eller via brevlådan vid Vår gård. 

 

• Under juli och augusti månad kan det ta lite längre tid än vanligt 

att få svar från styrelsen då det är semestertider. 

 

 

 

 

 

Ha en underbar sommar och en trevlig semester! 

 

Mvh Styrelsen 

VÄND 


