
Vi i 10:an Sept 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 Höst/Vinter 2022. 

Översvämning/Vattenskador 
Vi har under helgen V34 haft en del översvämning i våra källare/förråd pga det regn som drabbade oss på 

Lördagen. Vi informerar nu alla medlemmar att Ni som har skador i Era källarförråd ombedes kontakta 
Ert eget försäkringsbolag för nyttjande av Er egen hemförsäkring. 

Renovering/Bygglov 
Styrelsen kan nu informera om att föreningen har fått det bygglov som lämnats in till kommunen 
godkänt. Detta bygglov gäller den planerade renoveringen av: Byte av tak, Byte av fönster, Nytt 
ventilationssystem, Tilläggs-isolering av fasader, Betongrenovering av balkonger, Renovering av 

balkongräcken och Byte av garageportar. 

Den snabba handläggningen av kommunen och godkännandet möjliggör en byggstart i början av 2023. 
Det som återstår är att få alla ritningar på plats och få in offerter från olika entreprenörer. 

Styrelsen kommer att, tillsammans med Riksbyggen, hålla informationsmöten för alla boende i varje 
huskropp innan arbetet påbörjas i just er fastighet. Dessa möten kommer att främst hållas digitalt, men 

det kommer att ges möjlighet att delta fysiskt. Styrelsen har inte information om vart i vårt område 
byggstart kommer att ske. Styrelsen och Riksbyggen återkommer med mer info under hösten. 

Gå gärna in på föreningens hemsida www.l10.se och läs mer om kommande renovering under fliken 
”Riksbyggen”. Det är även där som styrelsen och Riksbyggen kommer att informera under den kommande 

renoveringen. 

Skyddsrum 
Styrelsen informerade tidigare i år om arbetet att iordningställa föreningens skyddsrum. Vi har nu tömt 
dessa på skräp och gamla cyklar samt inventerat skyddsutrustning och ventilationstrummor. Styrelsen 

avvaktar ytterligare information från MSB. 

Laddning El-sparkcyklar 
Styrelsen vill informera alla boende att vara extra försiktiga vid laddning av batterier till privata El-

sparkcyklar. Det har skett ett antal tillbud där batterier har blivit överhettade och börjat brinna. Vi vill 
därför be er alla att inte ladda batterier under nattetid, eller utan uppsikt. 

Vindsutrymme 
Styrelsen vill be alla boende om att rensa bort de saker och skräp som ställts i gången på vindarna i våra 

fastigheter. Det står både möbler, elektronisk utrustning, spisar, tavlor mm.  

Till sist vad gäller frågor om andrahandsuthyrning, tvättstugor och övriga frågor har styrelsen försökt få 
med allt detta på vår hemsida. Detta är vår kanal ut till alla boende och den uppdateras kontinuerligt. 

UNDRAR NI ÖVER NÅGOT SÅ LÄS GÄRNA IGENOM VÅR HEMSIDA www. l10.se eller hör av Er till 
någon i styrelsen så hjälper vi Er.

STYRELSEN ÖNSKAR FORTSATT TREVLIG HÖST OCH VINTER. 

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



