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Infobrev 
• Infobrevet blir digitalt 

Styrelsen har för avsikt att övergå till en förändrad spridning av den 

information som varje månad ges via infobladet. Tanken är att främst 

sprida information via vår hemsida och i övrigt via infoblad som ska 

finnas tillgängligt i våra tvättstugor. Mer information kommer. 

 

• TV-sändningarna från Comhem blir digitala 
Den 8 september övergår alla TV-sändningar från Comhem till digitala. 

Detta innebär att du som har en analog-tv behöver byta ut den till en 

digital-tv. De flesta nya tv-apparater från 2008 kan visa digital-tv men 

ibland kan det behövas en förändrad inställning av tv-apparaten. Om du 

har en äldre tv eller en så kallad tjock-tv som inte klarar av digitala 

sändningar kan du behöva byta till en nyare modell eller komplettera din 

tv med en digitalbox. Mer information kan du få via Comhems hemsida 

och följande länk: https://www.comhem.se/tv/digitalisering. Det går också 

att vända sig till Comhems kundtjänst på telefon: 90222. 

 
• Kopplingstvång av hundar 

Vi vill påminna om att det råder kopplingstvång av hundar i området och 

för att visa hänsyn till varandra ber vi alla med hund att respektera detta.  

 
• Kompost som växtnäring 

Förslag har inkommit till styrelsen om att gräsklipp som slängs i den 

gemensamma komposten med fördel kan läggas i ett av hörnen på 

komposten. Detta så att de som vill använda gräsklipp som gödning lätt 

kan hämta det. 

 

• Corona – Covid-19 
Då vi alla på ett eller annat sätt är berörda av den pågående pandemin vill 

vi påminna om att man kan finna aktuell information via: 

https://www.krisinformation.se/corona . På denna sida samlas aktuell 

information och där finner man även länkar till olika myndighetssidor. 

VÄND! 

https://www.comhem.se/tv/digitalisering
https://www.krisinformation.se/corona
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• Stök på lekplatsen 
Vi kan konstatera att det ibland förekommer ett visst stök i området, 

däribland av barn och ungdomar som inte bor här och som bl.a. uppehåller 

sig på lekplatsen där de skräpar ner och på annat sätt uppträder olämpligt. 

Självklart är det bra om vi alla hjälps åt att försöka stävja detta genom att 

påpeka om någon beter sig illa. Om situationen så kräver kan man dock få 

hjälp av Störningsjouren som kan sända ut väktare (tel. 08-550 087 67).

  

• Trädvård 
Som ni säkert har märkt så har det nyligen fälts en del träd utmed 

Åbylundsvägen. Det pågår ett långsiktigt arbete mer våra dungar som har 

två mål, det första är att dungarna inom området ska få en lägre trädhöjd 

och förhoppningsvis mer än bara björk. Det andra är att grönområdena 

längs med Kvartär- och Åbylundsvägen ska luckras upp och få gräsmatta, 

det ska bli en “parkkänsla” när man kommer längs de grönområdena. 

Båda målen tar tid, flera år, och måste göras etappvis för att få bästa effekt 

varför det kan verka som det inte händer så mycket på vissa etapper. 

Utöver detta fälls naturligtvis träd som utgör risk för person eller 

egendom löpande.  

 

• Laddplatser för laddbara bilar 
Föreningen har nu beställt 3st laddboxar med dubbla uttag (6 laddplatser) 

från företaget CaCharge. Valet av leverantör föll på CaCharge då de hade 

den bäst lämpade lösningen för BRF Åbylund till ett bra pris. CaCharge 

kommer att installera laddboxarna någon gång efter vecka 20. De 

parkeringsplatser som berörs (där motorvärmarboxen byts ut mot 

laddbox) är: Parkering 2: P-plats 7212 och 7213. Parkering 4: P-plats 

7426 och 7427. Parkering 5: P-plats 7525 och 7526. 

Samtliga innehavare av dessa P-platser ska ha fått ett erbjudande om ny 

parkeringsplats från HSB. Om erbjudandet ej accepteras så kommer 

avtalet på parkeringsplatsen att sägas upp varpå man får ansöka om en ny 

P-plats. Styrelsen kommer att gå ut med ett meddelande till samtliga som 

visat intresse för en laddplats för att fördela ut de första laddplatserna till 

de som först behöver det. Har ni några som helst funderingar kring 

laddplatserna – tveka inte att höra av er till styrelsen eller HSB. 

Mvh, Styrelsen 

Kontakt: info@abylund.nu, Kvartärvägen 137 
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