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• Dags att se över våra marklotter utanför lägenheterna 
Nu har våren kommit och med denna är många ute och snyggar till 

marklotterna som tillhör fastigheterna. Vi vill i samband med detta passa 

på att påminna om att vi har gemensamma förhållningsregler att hålla oss 

till. Titta gärna igenom nyttjanderättsavtalet för att uppdatera er om 

skötsel, utseende och regler. Innan juni månads slut kommer den årliga 

marksynen göras, vilket innebär att styrelsen kommer gå igenom hela 

området och se över att nyttjanderättsavtalen följs. Om så inte är fallet 

kommer den medlem det gäller få en anmodan om att rätta till ev. brister 

för att få behålla sin nyttjanderätt.  

  

• Containerdag söndagen den 24 maj 
Vårens containerdag är inplanerad till den 24/5. Containrarna anländer 

kl.10.00 till torg 4 och körs bort så fort de är fulla, dock senast kl 14.00. 

Det kommer vara en container för brännbart och en för metall. Som 

traditionen bjuder så serveras det på torg 4 även korv, saft och kaffe. 

Då möblerna på Vårgård kommer att bytas ut ställs de gamla ut vid 

containrarna så att de som vill får ta dem till eget bruk. Även 

valberedningen kommer att finnas på plats! 

 

• Laddplatser 
Installationen av laddstolpar har påbörjats. Föreningen har snart 6st 

laddplatser tillgängliga utfördelade på parkering 2, 4 och 5. Önskar ni få 

en laddplats inom kort – kontakta styrelsen. Inom ett par veckor ska vi 

dock ha igång rutinen med att HSB delar ut laddplatserna i vanlig 

ordning. Observera att man inte kan ha fler än 2st parkeringsplatser (har 

man 2st så behöver man byta ut en befintlig). 

Kostnaden för parkeringarna är 200kr/månad ”för asfalten”, 89kr/månad 

för själva laddtjänsten samt 1,25kr/kWh. 

 

Vänd! 
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• Infobrevet blir digitalt  
Som nämndes i förra infobladet så har styrelsen 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 innan förändringen genomförs. 

 

• Renovering av våra tvättstugor 
Upphandlingen av renoveringen av våra tvättstugor är i det närmaste klar, 

vilket innebär att vi ganska snart kommer att förbereda inför detta projekt. 

I samband med det kommer vi få dela på tvättiderna i de tvättstugor som 

för tillfället inte renoveras och vi hoppas på ert överseende med denna 

förändring över en begränsad tid. I övrigt inkom endast tre förslag 

gällande vad förrummet i tvättstugorna kan användas till, vilket inte ger 

oss tillräckligt underlag för förändring. Vi återkommer med mer 

information om när och hur tvättstugerenoveringen kommer att gå till med 

anslag i tvättstugorna. 

 

 

• Yttre rummen i tvättstugorna 

Då föreningen ej kan ansvara för användningen av träningsutrustning 

m.m. i allmänna utrymmen så kommer vi att ta bort dessa då de kan 

orsaka skada på person. Detta kommer att ske under containerdagen. 

 

I övrigt önskar vi er alla en riktigt härlig vår och med lite avstånd så ses vi 

kanske vid torg 4 på Containerdagen den 24/5  

 

Mvh, Styrelsen 

Kontakt: info@abylund.nu , Kvartärvägen 137 
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