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• Fönsterprojektet 

Preliminära tidplaner för fönsterprojektet (när fönsterbytet beräknas ske) 

har nu kommit! 

Etapp 7 (Åbylundsvägen 213-321):  2021-03-09 till 2021-06-16. 

Etapp 6 (Åbylundsvägen 133-211):  2021-06-17 till 2021-08-31. 

Etapp 5 (Åbylundsvägen 5-131):  2021-09-01 till 2021-12-02. 

Etapp 4 (Åbylundsvägen 401-477):  2021-12-03 till 2022-02-21. 

Etapp 3 (Kvartärvägen 1-87):  2022-02-22 till 2022-05-11. 

Etapp 2 (Kvartärvägen 89-169):  2022-05-12 till 2022-07-18. 

Etapp 1 (Kvartärvägen 171-249):  2022-07-19 till 2022-10-06. 

 
Tidplanerna är som sagt väldigt preliminära och en avisering från FMS 

Bygg (entreprenören som byter fönsterna) kommer att gå ut minst 5 

arbetsdagar innan bytet sker i er lägenhet. Börja gärna i god tid innan 

projektet har nått er etapp att se över nedanstående: 

1. Se till att demontera eventuella kablar för el som är dragna 

genom fönsterkarmar etc. 

2. Se till att demontera eventuella enheter för larm monterade 

på/intill fönsterna. 

3. Se till att hålla 1,5m fritt innanför och 1,5m fritt utanför 

fönsterna. Detta gäller både rörliga och fasta föremål (ej 

fönsterbrädor dock) så som t.ex. möbler, växter, byggnationer etc. 

 

• Handsprit tvättstugor 
Föreningen har beställt automatiska handspritdispensrar som ska monteras 

i förrummen till tvättstugorna. Dessa kommer fyllas på och bytas batterier 

på av HSB på deras vanliga ronderingar. Vi uppmanar alla att använda 

handsprit före och efter ni använt tvättstugan (i rimlig dos). 
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• Nytt bredbandsavtal 
Föreningen har tecknat ett nytt avtal med Ownit för vårt bredband. Det 

nya avtalet innebär samma villkor men med en kostnadsminskning på 

30kr per hushåll. 

 

För er som har problem med ert nätverk från Ownit – se till att koppla in 

er med kabel direkt till tjänstefördelaren och testa nätverket med en dator 

som klarar nätverkshastigheter på 1000/1000Mbit. En bra testmetod är att 

använda Speedtests app för datorn: https://www.speedtest.net/apps. 

Observera att denna app är mer precis att använda än att prova hastigheten 

via webbläsaren. 

 

Ownit tipsar även om att man kan boka en ”Hemfixare” till en kostnad av 

799kr (399kr om man nyttjar RUT) – som kan ge guidning och hjälp att 

optimera sitt Wifi. Vet ni att ert nätverk har ett faktiskt problem ska detta 

givetvis felanmälas till Ownit. 

 

Om ni önskar beställa en nyare tjänstefördelare så kontakta gärna 

styrelsen så snart som möjligt. Är det tillräckligt många som vill byta så 

kan vi se till att ordna ett kampanjpris för nya tjänstefördelare hos Ownit 

som ni kan ta del av. 

 
• Felsortering av sopor ger höga extrakostnader! 

Styrelsen har noterat en väldigt stor felsortering av sopor i våra soprum. 

Detta genererar höga böter från SRV. Vanliga felsorteringar är bland 

annat: 

1. Kartong, papperspåsar, kuvert m.m. slängs i behållaren för 

tidningar/papper. 

2. Annat än elavfall slängs i behållaren för elavfall! (Stekpannor, 

kolgrillar och mycket annat). 

3. Skräp ställs på golvet (möbler, TV-apparater, pianon och mycket 

annat). 
4. I behållaren för metallförpackningar slängs mycket metall som inte 

är metallförpackningar (t.ex. diskställ, sopborstar och mycket 

annat). 
  

https://www.speedtest.net/apps


 

3 
 

Nr 2 

Chansa inte! Straffavgiften för felsorteringen påverkar dig som boende. 

Vet du inte var du ska slänga något – kolla in SRV’s sorteringsguide! Mer 

information och länkar hittar du på föreningens hemsida: 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/abylund/om-foreningen/sopor/ 

 

• Kallt i lägenheterna 
Några boende har hört av sig till oss angående att de har kallt i 

lägenheterna. Några boende har även väldigt varmt. För er som har kallt i 

lägenheten handlar det oftast om: 

 

1. Det drar in kall luft genom springor i fönster och dörrar. Känn 

med handen runt alla springor och leta efter där det drar in kall 

luft. Åtgärda kalldraget med tätningslist eller annan bra lösning! 

 

2. Känn på alla element! Är några varma och några kalla så är det 

troligtvis ventilstiftet inuti termostaten på de kalla elementen som 

har fastnat, kontakta HSBs felanmälan 010-442 11 00. 
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