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Infobrev 
 Sopsortering 

Styrelsen vill påminna om vikten av att alla sorterar soporna i rätt 
behållare i soprummen, det inte är tillåtet att ställa föremål som ska 
slängas på golvet. Föreningen åläggs en extra avgift för felsortering av 
SRV. Boende debiteras en straffavgift om föremål placerats på golvet 
eller uppenbarligen slängts i fel behållare, avgiften delvis är rörlig och 
baseras på föremålets vikt samt storlek.  
 

 Comhem övergår till digitala tv-sändningar 
Vi vill påminna om att tv-sändningarna från Comhem kommer att bli 
digitala i höst. Detta innebär vissa förändringar för de som har tv-
apparater av äldre modell. Mer info finns på comhem.se/tv/digitalisering. 
 

 Laddning av laddbilar 
Laddplatser för laddbilar är nu installerade. Önskar ni erhålla en sådan 
plats så skickas en ansökan som vanligt till HSB. I samband med detta vill 
vi passa på att påminna om att det är förbjudet att ladda bilar vid vanliga 
parkeringsplatser med elstolpar för motorvärmare. Om så sker kommer 
avtalet att sägas upp då laddning i dessa uttag innebär en brandrisk. 
 

 Avgiftshöjning 
Beslut har fattats om avgiftshöjning om 1,9% från och med 4:e kvartalet i 
år, jämförelsevis så ligger allmännyttans höjning på 1,95%.  
 

 Infobrevet blir digitalt från och med september 
5 september kommer infobrevet distribueras på bokningstavlorna i våra 
tvättstugor/bastu, samt på föreningens hemsida abylund.nu. I det aktuella 
infobrevet kommer datum anges för när nästa infobrev kommer publiceras 
med ett riktmärke om en månads mellanrum. Samtliga datum för 
infobreven finns även på hemsidan under ”Kalendarium”. 
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 Användning av el i förråd 
I våra förråd får man inte installera eller använda elkontakter, enbart 
belysning får finnas. Att t.ex. ha kyl eller frys inkopplad eller använda 
ström från förrådet till laddning av elektriska apparater är ej tillåtet.  
 

 Frågor och svar via vår hemsida 
Styrelsen har upprättat en FAQ (Frequently Asked Questions – alltså 
vanligt förekommande frågor) på hemsidan. Har ni någon fundering om 
något – kolla gärna in FAQ:n! Den finns på: www.abylund.nu under 
rubriken “Frågor och svar”. 
 

 Förslag om Boulebana 

Förslag har inkommit om etablering av boulebana i direkt närhet till 
lekplatsen. Synpunkter har lyfts fram om att en vuxennärhet i samband 
med ett användande av en sådan bana skulle kunna verka för en positiv 
tillsyn runt lekplatsen för att stävja skadegörelse och olämpligt 
uppträdande. Tyck gärna till om förslaget – synpunkter välkomnas! 

 
 Kommande projekt 

Under hösten kommer föreningen påbörja renovering av samtliga 
tegelfasader, det kan därför dyka upp byggställningar och yrkesfolk lite 
här och var. Styrelsen tittar också på att byta samtliga fönster till nästa år, 
mer info om detta kommer till hösten. 
 

 Miljön vid lekplatsen 
Som ett led i att säkra upp miljön runt lekplatsen kommer denna hållas 
stängd kl.22.00-07.00 vilket innebär att taggen inte kommer att fungera. 
Därutöver kommer skylt sättas upp med telefonnummer till vaktbolag 
som kan kontaktas vid störning som inte kan att stävjas på annat sätt. 
Åtgärderna kommer att utvärderas och kan således förändras utifrån 
resultat. Tips! Lagra gärna numret till vaktbolaget i era privata telefoner. 

 
Vi vill passa på att önska alla en skön sommar. Som vanligt försöker vi behandla 
ärenden som inkommer, men på grund av semestertider kan det ta lite längre tid 
än vanligt och vi hoppas på överseende. 

Nästa infobrev utkommer: 2020-09-05 

Mvh, Styrelsen 

Kontakt: info@abylund.nu , Kvartärvägen 137 


