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Infobrev 
• Grilla säkert & med hänsyn 
När ni grillar är det viktigt att ni grillar säkert och med hänsyn till andra 

boende. Se till att inte grilla när/om det råder grillningsförbud – och se till att 

ni alltid har en tillräcklig mängd vatten nära tillhands för att kunna släcka en 

eventuell brand. 

Vad gäller hänsyn till andra boende – fundera på om platsen du grillar på är 

lämplig. Kommer röken t.ex. in i din grannes lägenhet? Har din granne 

påpekat att de har problem med din grillrök? 

Visa hänsyn, grilla säkert – då smakar köttet som bäst! 

 

• Nya laddstolpar 
Nu är de nya laddstolparna för elbilar installerade. Observera! Det är viktigt 

att endast ni som har en laddbar bil, eller vet att ni kommer skaffa det inom 

kort, ansöker om en laddplats! 

 

• När öppnar Vårgård igen? 
Om regeringens nuvarande plan på att lätta på restriktionerna för privata 

sammankomster den 1 juli så kommer vi att öppna upp Vårgård för bokning. 

Håll utkik i vårt bokningssystem och efter regeringens restriktioner. 

 

• Hållbarhetstipset 
Vattna på kvällen när det blivit svalare. Om du vattnar på dagen då det är 

varmt avdunstar vattnet och hinner inte sjunka in i jorden. 

Sköljmedel innehåller ämnen som är svåra för reningsverken att ta hand om 

och dessa hamnar i naturen. I stället för sköljmedel kan man använda ättika 

(blanda 1 tesked 24 procentig ättika med ½ dl vatten och häll i 

sköljmedelsfacket). 

 

• Avgiftshöjning 
Årets avgiftshöjning för bostadsrätterna hamnade på +1,2%. 
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• Pooler 
Tänk på detta om du har eller planerar ha pool ute. 

Max 1000 liter vatten är tillåtet.  

Hushåll med vårt vatten.  

Töm vattnet så att det rinner bort från huset. 

Du är ansvarig för poolen. Håll koll för att minska risken för olyckor.  

 

• Att tänka på under sommaren 
Tänk på att styrelsen också har semester – varpå svarstiderna kan vara något 

längre. Kom ihåg att felanmälningar alltid går till HSB – som även har ett 

telefonnummer för jour. Kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida under 

”Om föreningen” > ”Kontakt”. 

 

Tänk även på att vi har pågående projekt i området – så var fortsatt 

uppmärksamma på aviseringar i era brevlådor. Fråga gärna om någon granne 

eller bekant kan hålla koll på din post om du reser bort. 

 

Trevlig sommar! 
Vi i styrelsen önskar alla boenden en riktigt trevlig sommar! Under juli månad 

kommer det som vanligt inget infobrev utan det är tillbaka igen i augusti! 

Nästa infobrev utkommer: 2021-09-05 

Mvh, Styrelsen 

Kontakt: styrelsen@abylund.nu , Kvartärvägen 137 
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