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Föreningens brevlåda finns vid Måldomargatan 8. Den töms ett par gånger i veckan. 

Föreningens telefon, som ofta är bemannad 070-527 81 41.  

Den är kopplad till telefonsvarare och SMS, och avlyssnas löpande. 

Föreningens e-postadress är styrelsen@abynordgardsamf.se  
 

 

 
Välkomna alla ni nyinflyttade! 
 
Vi vill passa på att hälsa alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighetsförening. Självklart 
hoppas vi att ni skall trivas i området. Så än en gång – Varmt välkomna! 
 

 
Parkering och Garage 

 
Gästparkeringar: 
Nummer på respektive gata 

• Travtränargatan         5,  31 
• Seldonsgatan              – hänvisar till andra gator – 
• Sadelgatan                   74,  87,  98,  110,  114 
• Ridlärargatan             129, 156, 165,  170, 174 
• Måldomargatan        192,  198,  204 

Garagekö: 

             Boende på kö sedan: 

1. Måldomargat. 6A    2016-02 
2. Måldomargat. 4H    2016-08 
3. Måldomargat. 2A    2016-09 
4. Ridlärargat. 4I         2016-10 
5. Seldonsgat. 4E         2016-12 
6. Ridlärargat. 2A        2017-01 
7. Seldonsgat. 4L         2017-01 
8. Sadelgatan 4A          2017-10 
9. Seldonsgat. 2A         2017-12 
10. Sadelgatan 8I           2018-04 
11. Ridlärargatan 4F     2018-05 

Parkeringsinformation: 

Kommunen har öppnat upp möjligheten att använda parkeringsplatsen i korsningen  

Måldomargatan/Broddgatan. Tidigare var detta en privat parkering hela 
dygnet, men nu sker förändring. 

Den är fortfarande privat mellan 07:00-17:00 och övrig tid har det blivit en 
avgiftsbelagd parkering. Betala kan man göra med de flesta “appar”. 

Kommunen gör om detta på många gator och områden i dagsläget, alltså 
låter det bli avgiftsbelagd parkering där det rådde parkeringsförbud. 

 

mailto:styrelsen@abynordgardsamf.se
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Med beslutet från extrastämman 2014-04-08 angående kabelTV och Fiber: 

Det beslutades att fiber ska installeras samt att: 
Under avtalstiden (5 år) behåller samfälligheten det gamla ”Koax-nätet”. 

Styrelsen har nu verkställt detta sedan tidigare stämmobeslutet, och sagt upp avtalet den 
2018-06-30 med ComHem gällande TV-tjänst via ”koax-kabeln”. 

Tjänsten kommer levereras fram till 2019-06-30 
då uppsägningstiden är 12 månader. 

 
Årsstämma 2018 september: 

 

Torsdagen 2018-09-27 är datumet för årets stämma. Vi har sökt med ljus och 
lyckta efter lokal med det är ganska svårt. 

Den vanliga lokalen som vi brukar hyra renoveras. 
Andra lokaler i närområdet – Folkets Hus, Församlingshemmet, matsalar i skolor, Åby 
Arena, Pedagogen etc. 

Alla är de antingen upptagna, renoveras, för korta hyrtider, extremt dyra eller annat som 
inte kvalificerar dem. 
Ingen av dessa ligger dessutom “inom kort gångavstånd”. 

Nu har vi en bra lokal som i Sisjöns Industriområde med bra parkeringsmöjligheter. 

Adressen är: Stora Åvägen 21, Askim (nära Ö&B) 

Om motorvärmaruttag: 

Tiden förändrar saker, bilar får värmare som drivs av bilens bränsle eller behovet ändras på 
annat sätt, något som gör att frågan är 
berättigad – Uppskattar vi fortfarande dessa motorvärmaruttag? 

Våren 2017 skickade föreningen ut en enkät, en del av denna enkät handlade om motor-
värmaruttagen och vad vi som “nyttjande medlemmar” tyckte om dessa.  25% av medlem-
mar som betalade dessa uttag sa  ”Inget behov fanns längre”. 
Trodde att någon skulle komma med en motion om någon slags lösning på detta, så har det 
inte blivit. 
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Dräneringsprojektet: 

Dräneringsprojektet är inne på sluttampen och nu återstår en del kvar av Måldomargatan 
2, norrsidan. 
 
Hösten är på ingång med mycket nederbörd. Detta medför tyvärr att stora mängder jord 
rasar ner där det grävs och ledtiden förlängs.  
 
Till följd av detta så är det stora mängder blöt jord som skall transporteras på Måldomarga-
tan, både på fram- och baksidan. Söligt blir det! 
Styrelsen hoppas att alla har förståelse för detta. 
 

Det är ”inte okej”  

Dräneringsprojektet använder containrar i olika sammanhang, några använder dessa för 
eget bruk. Det är inte okej – utan att fråga om lov. 

Styrelsen lägger ut mycket information på föreningens webbplats som heter 
www.abynordgardsamf.se 

Här läggs information ut, som styrelsen inte måste delge. Då vi tror på öppenhet, vill vi att 
så många som möjligt ska få del av informationen som berör föreningen, alltså vårt gemen-
samma. 
 
Vissa av inläggen på webbsidan kommer i NordgårdsNytt i pappersform. Information som 
styrelsen måste delge, bland annat kallelser och dylikt, kommer alltid i pappersform i din 
brevlåda. 
 
Det är upp till var och en ifall man önskar ta del av det som läggs ut på webbplatsen.  
Betrakta det som en sorts ”informationsbonus” som man får botanisera i på egen hand.  

 

http://www.abynordgardsamf.se/
https://abynordgardsamf.se/2018/07/det-ar-inte-okej/

