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• Tvättstugorna – dags för renovering. 
Då det är dags att byta ut mattor, måla väggar och byta armaturer i våra 

tvättstugor undrar vi om det finns förslag på vad vi kan använda 

gemensamhetsutrymmet till som finns i respektive tvättstuga. Tyck gärna 

till genom ett meddelande i brevlådan vid Vårgård eller via mail till: 

info@abylund.nu 

 
 

• Skötselregler i våra gemensamma utrymmen 
I våra gemensamma utrymmen så som tvättstugor, Vårgård, bastun och 

soprummen finns det nu en tavla med skötselregler. För vår 

gemensamma trivsel och kostnadsbesparingar är det viktigt att vi alla tar 

del av föreningens regler. 

 

 

• Misskötsel av Vårgård och bastun 

På senaste tiden har styrelsen stängt av flera lägenheter som misskött 

Vårgård och bastun. Städningen är dessutom ofta varit ett problem vilket 

lett till extra avgifter för hyresgästen. Tänk på att följa de regler som 

finns både för er egen men även för andra boendes skull. 

 

 

• Bollplanen är nu klar 
Bollplanen är nu klar och det är roligt att se att den används flitigt trots 

årstiden. I samband med färdigställandet så uppmärksammades att 

delar av staketet är på väg att rasa, vi byter därför ut de kvarvarande 

delarna som inte redan är bytta.  
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• Möbelbyte 
Stolar och bord inne i Vårgård kommer nu under våren att bytas ut till 

nya möbler. Detta då de nuvarande är mycket slitna och har lagats allt 

för många gånger.  

 
 

• Styrelsen ser över installation av elbilplatser 
Elbilplatser har efterfrågats och styrelsen håller nu på att se över 

möjligheten att tillskapa ett visst antal sådana. Mer om detta framöver! 

 
 

• Fasadrenovering 
Upphandling av fasadrenovering pågår. Mer information om när och hur 

en sådan kommer att gå till kommer längre fram när upphandlingen med 

tillhörande renoveringsplan är klar. 

 

• Hemsidan är under ombyggnad 
Vi tittar nu på att göra om eller byta vår hemsida då den som bekant är 

rätt eftersatt. 

 

 

 


