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• Nyttjanderättssyn 
Under maj gör vi den årliga nyttjanderättssynen och ser så att 
nyttjanderättsavtalen följs. Vi kontrollerar uteplatser på fram- och baksidan 
av husen: att det ser välvårdat ut, att träd är max 3m höga och på tillräckligt 
avstånd från byggnaderna, att buskar är max 2 meter höga samt häckar max 
90cm på framsidan eller 200cm på baksidan.  
Varför? För att vårt område ska kännas välvårdat och tryggt och för att 
undvika skador på fasader och husgrunder. 
De som behöver åtgärda något kommer att meddelas skriftligen. 
Läs nyttjanderättsavtalet (finns på hemsidan eller kan fås i pappersformat på 
begäran samt att alla redan ska ha fått en kopia) och se till att ni följer denna. 

 

• Trygghetsgruppen 
Trygghetsgruppen (som består av några boende i området) har varit aktiv ett tag nu men 
nu kan även ni boende nå gruppen – läs deras information här: 

 
Vi tog initiativet till trygghetsgruppen för att öka tryggheten i området. Vi har samarbete med 
kommun & polis som vi delar och får information av på veckobasis. Vi har kartlagt områden 
för misstänkt narkotikaförsäljning samt bruk av narkotika som polis och kommun fått del av. 
 
Vi själva rör oss mycket i området och ”stör” verksamheten och vi märker att de misstänkta 
personerna i narkotikasammanhang inte syns till i området lika ofta längre.  Man behöver inte 
ingripa, att synas överallt på alla möjliga tider leder till att det upplevs jobbigt att bara i vårt 
område då de inte blir lika anonyma längre. Nackdelen i vårt område är att det är just väldigt 
”tomt och tyst” varav vi förstår att man söker sig hit då man upplever att man är ensam ute. 
 
Låt oss veta när och ni ser något misstänksamt. Har vi möjlighet så kollar vi upp det direkt, 
men kan också välja att synas mer i det området. All info vi får kommer för vi statistik på och 
delar till kommun och polis. 
 
Är ni fler som vill vara med i gruppen, meddela styrelsen. Det är helt frivilligt och man gör 
det man kan när man kan. Det kan vara allt från att prata med störande ungdomarna i 
lekparken, rasta hunden i området där misstänkt narkotikaförsäljning äger rum etc. 
 
Hjälp oss att hjälpa varandra så att vi alla kan känna oss trygga där vi bor. Trygghetsgruppen 
ska du smsa till 073 036 3956 . Sms besvaras inte men ger trygghetsgruppen information. 
OBS! Ring polisen på 112 eller 114 14 vid pågående brott! Vi är inte ett larmnummer. 
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• Sopsortering 
Vi behöver alla hjälpas åt för att sköta soprummen. Om kärlen är fulla ska du 
ta hem din återvinning igen och gå tillbaka en annan dag när kärlen är tömda. 
Vi ska inte ställa sopor på golvet eller låta återvinningskärlen svämma över, 
föreningen får då extra kostnader och det blir otrevligt i soprummen. Extra 
kärl är beställda till en del soprum.  Vi vill att soprummen ska fungera bra 
och hoppas att vi alla kan hjälpas åt.  

 
 

• Tillgänglighet styrelsen under sommaren 
Styrelsen är anträffbar under sommaren (via e-post som vanligt) men viss 
extra svarstid kan råda. Vid akuta ärenden ska HSB alltid kontaktas. 
Samtliga kontaktvägar och information om när ni ska kontakta respektive 
instans finner ni på hemsidan www.abylund.nu under rubriken ”Om 

föreningen” > ”Kontakt”. 
 

 
• Laddplatser för bilar 
Föreningen har nu kompletterat med (6st laddplatser) på torg 1, 3 och 7. 
Dessa går att ställa sig i kö till i HSBs digitala kösystem. 

 

• Hållbarhetstipset 
Minska ditt ekologiska fotavtryck genom att dela på saker: Låna ut t.ex. 
gräsklipparen till grannen om du kan och fråga grannarna om du kan låna av 
dem när du själv behöver. Många redskap i ett hushåll används bara ibland 
och det blir en miljövinst om vi kan dela med oss till varandra istället för att 
alla köper sin egen. Vi skippar nyproduktion i onödan (som tar energi, 
innebär utsläpp och kräver råvaror).  

 

•   Infobrevet (påminnelse) 
Infobrevet läggs upp på hemsidan (www.abylund.nu) samt på 
bokningstavlorna i tvättstugorna (vilket även syns i appen). 

 
Nästa infobrev utkommer: 2021-06-20 

 

Mvh, Styrelsen 

Kontakt: styrelsen@abylund.nu , Kvartärvägen 137 
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