
Vi i 10:an Mars 2022 
Detta brev innehåller nyheter  och information till våra medlemmar i Brf L10 Åbylund. Lite blandat om 

vad vi gjort och kommer att göra i vår förening under Vinter/Vår 2022. 

Extrastämma renovering 
Vi i styrelsen vill tacka alla dem medlemmar som var närvarande vid extrastämman den 8:e Mars, där 

det skulle ske omröstning för det förslag om renovering med Smartfrontmetoden som styrelsen lagt fram. 
Utfallet på omröstningen blev ett enhälligt JA till renovering. Mer info angående detta kommer framöver. 

Ytterdörrar/Vindsdörrar 
Det har i vår förening upptäckts vid ett flertal tillfällen att ytterdörrar i trapphusen och dörrar i 

källargångar och vindar inte stängts ordentligt. Om Ni ser någon dörr som står öppen och inte har gått 
igen, ring gärna Riksbyggen och felanmäl dörren. Man kan också om man har tillgång till det testa att 

smörja upp gångjärnen själv med lite låsolja. Vi har tidigare gått ut med att man skall se över sin 
lägenhetsdörr och se till att den också smörjs upp med tillförsedd olja. 

Inventering skyddsrum 
I dessa oroliga tider och med tanke på läget i världen just nu har vi i styrelsen utsett två personer som 

skall gå runt och titta över samtliga våra skyddsrum i föreningen. Om dessa mot förmodan behöver 
nyttjas skall dem vara iordningställda. Vi tittar på vad som saknas, vad som finns idag och vad som 
behöver åtgärdas. Har Ni själva funderingar kring detta ber vi er kontakta MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) eller gå in på hemsidan www.linkoping.se för mer information. 

Bredband/TV 
Som vi tidigare gått ut med så har uppdateringen av vårt bredband nu gjorts till 500/500 Mb/s. Det 

rekommenderas att man byter router för att höja prestandan i lägenheten. Detta gör man själv genom att 
kontakta Telenor på tel: 020 222 222. Har man idag IP-telefoni via Telenor rekommenderas det att man 

behåller sin gamla router tills nya instruktioner kommer. 

Parkera i garage 
Ni som har garage i föreningen ombedes att istället för att parkera utanför sitt garage, ställa in bilen i 
garaget. Det finns platser i området där det i anslutning till garagen ligger utomhusparkeringar vilket 

medför att det blir på vissa ställen väldigt trångt att ta sig in till sin parkering utomhus. 

Cykelrensning 
Nytt datum för cykelrensning är satt till Fredag 9 April. Vi kommer använda oss av stripes även denna 
gång. Ni som vill behålla Er cykel, märk då upp den genom att sätta en stripes på styret. Dem finns att 

hämta i trapphuset någon gång i slutet på Vecka 11. Cyklarna som Ej är märkta innan detta datum 
kommer att forslas bort till en uppsamlingsplats dit man kan åka och hämta sin cykel om man skulle 

missa märkningen. Observera att cykeln bara står kvar där i ett par veckor och efter det kan man inte få 
tillbaka sin cykel. 

Renovering Gym 
Gymmet i vår förening kommer att vara avstängt Fredagen den 18/3 för service. Bokning av gymmet 

kommer då inte att vara möjlig den dagen. 

Hemsida 
Som säkert många av Er redan upptäckt har vår hemsida www.l10.se fått ett annat utseende. Den 

kommer att uppdateras kontinuerligt med ny information och nya funktioner. Vi i styrelsen vill därför 
rikta ett stort varmt tack till Anton Tyrberg som är medlem i föreningen och har hjälpt oss att uppdatera 

vår hemsida till vad den är idag.  

Ha en härlig vår och ta hand om Er hälsar Styrelsen! 

http://www.linkoping.se
http://www.l10.se



