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Infobrev 
Drogförsäljning i vårt område 

Utifrån den misstänkta drogförsäljning som förekommit på olika platser i och 

strax utanför vårt bostadsområde har polisen varit närvarande genom att bland 

annat promenera i vårt område. Därutöver har såväl hundägare som andra rört 

sig på platser där individer setts samlas med ett misstänkt uppsåt att bruka 

eller sälja droger. Sammantaget kan vi notera att det nu inte är en lika frekvent 

trafik av detta typ av umgänge och vi hoppas att våra insatser kan fortsätta att 

motverka företeelser av detta slag. 

Isolering av vindar 

Isoleringen av vindarna fortsätter och entreprenören har för avsikt att utöka 

uppdraget med ytterligare en lastbil med isolering. Vi vill återigen påminna alla 

om vikten av att lägga ut en nyckel i tuben, eller vara hemma den dagen då de 

har för avsikt att komma. Om man inte meddelat förhinder senast tre dagar 

innan planerat arbete eller inte gett entreprenören tillträde till bostaden kan 

man riskera att få betala 3500 kr i bomkörning. Vi vill påminna om att 

entreprenören tar in slangen genom enklaste entrén – varpå de kan behöva gå 

in via balkong eller liknande (ej endast genom huvudentrén). 

Fasadrenoveringen fortsätter 

Fasadrenoveringen fortgår och entreprenören varskor de aktuella boenden 

vartefter de förflyttar sig. I detta sammanhang är det viktigt att man ser till att 

utrymmet runt väggar är fritt så att de kan komma fram för att ev. laga fasaden 

där tegel och fogar behöver lagas eller bytas ut. 

Fönster-, altan- och balkongdörrsprojektet 

Fönsterprojektet startar nu under hösten. Först ut är provmontering i en 

lägenhet och därefter inmätning av fönster i vissa lägenheter (detta aviseras 

givetvis innan entreprenören kommer ut). Förändrat beslut har fattats rörande 

luftventil då fönsterna inte kommer att förses med en sådan. Detta utifrån att 
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vårt värmesystem inte kan kompensera den eventuella värmeförlust som ett 

sådant system kan skapa. 

Vi har tagit fram svar på några av de frågor som inkommit till oss. Dessa kan ni 

se på hemsidan: 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/abylund/nyheter/fonsterbyte-i-foreningen/ 

Spolning av avloppsstammar 

Vi vill nu även passa på att varsla om att det snart kommer att genomföras en 

spolning av våra avloppsstammar. Närmare besked kommer att gå ut så att du 

som boende får veta när man behöver ha tillgång till respektive fastighet. Även 

här är det viktigt att nyckel läggs i tuben eller att man är hemma för att ta emot 

entreprenören. 

Sopsortering 

Då vi fortfarande kan se felsortering av sopor och att man ställer sopor på 

golvet i soprummet vill vi uppmärksamma alla om att kostnaden för detta 

debiteras den som slängt sopor på ett felaktigt sätt. Om det aktuella sopkärlet 

är fullt får man inte heller lägga sopor där i då de som hämtar våra sopor måste 

kunna dra ut sopkärlen utan att dess innehåll trillar på golvet. 

Inför vintern 

Vintern är på intåg och vi vill påminna alla boende om att i allra möjligaste mån 
spara på all form av energi för att minska våra kostnader och miljöavtryck. Det 
gäller som vanligt att vara sparsam med varmvatten, inte släppa ut varm luft, 
täta fönster/dörrar som det drar kalluft genom med mera. Om alla hjälps åt 
med detta så sänks föreningens totala kostnader vilket påverkar oss samtliga 
som bor här. 

Vi vill även påminna om, nu när mörkret gjort intåg, att inte lämna tända ljus 
oövervakade! Tänk även på att ta in utemöbler m.m. som kan ta skada vid 
snöras under vintern. Föreningen ersätter inte egendom som skadas till följd av 
snöras. För att plogning ska kunna utföras utan skador – se till att alla brevlådor 
är monterade innanför ert eventuella staket. 
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