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Mars 2021 Infobrev 

Infobrev 
• Murarna 

Tack till er som hört av er med olika synpunkter på förslaget! Då en 

övervägande del av er opponerade er mot sänkning av murarna så har styrelsen 

beslutat att inte förändra murarna. 

För kännedom så pågår renovering av murarna under våren 2021. 

• Fönsterprojektet 
Fönsterbytet pågår nu för fullt på etapp 7 (Åbylundsvägen 213-321). Arbete på 

etapp 6 (Åbylundsvägen 133-211) beräknas påbörjas i juni. Tidplanerna är 

preliminära. En avisering från FMS Bygg (fönsterentreprenören) går ut 

minst 5 arbetsdagar innan bytet sker i er lägenhet.  

Börja i god tid innan projektet har nått er etapp att se över nedanstående: 

• Demontera eventuella kablar som är dragna genom fönsterkarmar etc. 

• Demontera eventuella enheter för larm monterade på/intill fönsterna.  

• Håll 1,5m fritt innanför och utanför fönsterna. Detta gäller både rörliga 

och fasta föremål (dock ej fönsterbrädor) så som t.ex. möbler, växter, 

byggnationer etc.  

Det är nödvändigt att det är fritt vid fönstren för att entreprenören ska kunna 

utföra sitt jobb. Det medför extra kostnader för föreningen om projektet inte kan 

fortgå enligt planen. Denna kostnad kan komma att debiteras den boende. 

Vid frågor kring projektet – kontakta samer@fmsbygg.se. 

• Ventil-/Termostatbyten 
Allbygg och Svenska VVS AB inleder i april ventilbyte på radiatorer (element) 

och stamventiler i köken. De behöver tillträde till varje lägenhet vid tre tillfällen. 

Detta aviseras 1-2 veckor innan varje besök. Alla boende har fått ett brev från 

entreprenören där det står hur man ska förbereda inför besöket: frilägga. 

OBS. Det är viktigt att frilägga runt rör med inkommande vatten i köket (första 

besöket) och runt radiatorer. Om detta ej är gjort kommer 

bostadsrättsinnehavaren att debiteras för de extra kostnader som det medför. 

Arbetet inleds 5 april och pågår till och med juni. Se tidsplanen i brevet.  
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• Stamspolning – bommar 
Det gick av olika anledningar inte att genomföra stamspolning enligt tidsplan i 

ca 40 lägenheter. De som bommade (missade tiden) kommer att få ny avisering 

om besök för stamspolning. Föreningen håller på och tar in priser för att åtgärda 

alla brister som hittades i och med stamspolningen. 

Om stamspolningen denna gång inte går att genomföra p.g.a. att entreprenören 

inte kommer in i lägenheten, eller p.g.a. att stamrören inte är frilagda, kommer 

bostadsrättsinnehavaren att debiteras för den extra kostnad som detta medför. 

• Soprummen 
Vi har skrivit det förr och tar upp det igen: Felsortering ger höga extrakostnader! 

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. 

3. Skräp ställs på golvet.  

4. I behållaren för metallförpackningar slängs mycket metall som inte är 

metallförpackningar (t.ex. diskställ, sopborstar och mycket annat). 

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/. 

• Containerdagen 
I maj är det som vanligt dags för föreningens containerdag! Vi återkommer med 

datum och mer information! Det kommer att finnas två containrar på torg 4 där 

boende kan slänga brännbart och metall. 
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