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• Byte av E-postadress 

Styrelsen byter e-postadress till styrelsen@abylund.nu av tekniska skäl. 

E-post till info@abylund.nu kommer att dirigeras om till denna året ut 

innan den permanent tas bort.  

 
• Laddplatser för el-bilar 

Föreningen kommer inom kort att införa fler laddplatser på de parkeringar 

som inte redan har det (1, 3, 7). Anmäl intresse till styrelsen@abylund.nu.  

 
• Containerdag 

Lördag 8 maj kl 10-12 (eller tills det blir fullt) ställs två containrar upp på 

torg 4, en för brännbart och en för metall. 

Boende i Åbylund får slänga grovsopor i dessa. En tradition i föreningen 

är att byta saker med varandra, man får plocka av det som andra ska 

slänga bort.  

Styrelsen tillhandahåller korv, kaffe och saft dessutom kommer 

valberedningen att närvara för att informera om sitt arbete samt bjuda på 

godis. 

 

• Städning bastu 
Ni som nyttjar föreningens bastu, var noga med städningen då det 

kommit in mycket klagomål på sistone. Vid fortsatt dålig städning 

kommer åtgärder att vidtas.  

 

• Handsprit i förrummet till tvättstugorna 
Handspritdispensers finns nu i förrummen till tvättstugorna. Meningen är 

att man tar handsprit innan man använder bokningstavlan och / eller 

tvättstugan, samt gärna då man går från tvättstugan.  
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• Trygghetsnummer och trygghetsgruppen 
Efter årets stämma där det motionerades om en trygghetsgrupp så har 

föreningen inlett ett samarbete med några boende samt kommun för att 

starta en sådan. Den ska syfta till att motverka skadegörelse och mindre 

brottslighet i området (skadegörelse, drogförsäljning m.m.). Inom kort 

kommer vi gå ut med ett nummer man kan SMSa till (OBS det kommer 

inte att gå att ringa till detta nummer) utifall man ser något suspekt. 

 

• Lekplatsen 
Det har kommit till styrelsens kännedom att det ibland är ganska stökigt 

på lekplatsen, främst med lite äldre barn/ungdomar som lever rövare. 

Styrelsen vill påminna om att det sitter ett telefonnummer till 

störningsjouren på staketet vid lekplatsen. Om man känner sig otrygg eller 

inte vill säga åt ungdomarna så ska man ringa det numret och anmäla en 

störning. 

 

• Trappa till komposten 

Styrelsen blev ålagd att bygga en ny trappa till komposten på årets 

stämma. Denna trappa är så gott som klar nu och förväntas vara i bruk 

under veckan som kommer. 
 

• Hållbarhetstipset 
Inför sommaren, blommor och bin: planera gärna blommor av olika slag - 

då ökar chansen att fjärilar och andra insekter trivs. Om du haft krokus 

eller andra lökväxter i kruka – plantera lökarna – de kommer upp tidigt 

nästa vår och ger mat till de pollinerande insekterna.  

Under den här rubriken kommer styrelsen ha eventuella tips på vad vi 

som boende kan göra för att bidra till ökad hållbarhet. Det finns mer 

information om HSB´s hållbarhetsstrategi på 

https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/hallbarhet/ och man kan också titta 

på webinariet Hållbarhet i din vardag (på youtube el via HSB´s hemsida). 
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Mvh, Styrelsen 
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