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Hej alla Åbylundsbor, här är senaste nytt i området. 
 

 Passer- och trygghetssystemet som varit under uppbyggnad en 
längre stund kommer tas i drift under hösten/vintern. Styrelsen 
kommer ha fem tillfällen där boende kan kvittera ut taggar som 
ska användas för att låsa upp och boka allt i området. På två av 
dessa kommer Manison Security att närvara och hålla 
utbildning i systemet för alla boende. 
Nedan är de tillfällen man kan kvittera ut taggar: 
 

 23/10-18  kl 18-21 (med Manison)   
 24/10-18  kl 19-22 (med Manison)  
 4/11-18    kl 16-18   
 7/11-18    kl19-21  
 10/11-18  kl 16-18  

 

Tillsammans med detta infoblad så finns även en blankett för 
att beställa extra brickor, fyll i antalet ni vill ha (150kr per extra 
tagg) och lämna i styrelsens brevlåda vid Vår Gård senast den 
16/10-2018 så kommer de finnas tillgängliga när ni kvitterar ut 
era andra brickor. 

  
 Takprojektet förväntas bli klart under året, för närvarande 

pågår den sista etappen. 
 

 Årsstämman går av stapeln den 24/1-2019 och sista datum att 
skicka in motioner är den 24/11-2018 så glöm inte att skicka in 
dem i tid. 
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 Skrivelser, information och brev till styrelsen hanteras alltid. 
Eftersom styrelsen har tystnadsplikt så kan vi inte alltid tala om 
när eller hur vi agerar på era skrivelser. Det har medfört att 
vissa boende inte tror att styrelsen tar deras skrivelser på allvar. 
Vi beklagar detta och försäkrar att vi går igenom allt som skickas 
till oss.  
 

 Vi delar också ut en information om de nya systemen för 
tvättstugor mm, samtidigt med detta infoblad.  
Läs det noggrant då det förklarar det mesta och svarar på 
många av de frågor vi fått från boende.  
 

 När ni sedan hämtar ut era Taggar så kommer ni att få 
ytterligare information.  
 

Mvh, Styrelsen 


