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Gästparkeringar  
Travtränargatan 5, 14, 31 
Seldonsgatan hänvisar till andra gator 
Sadelgatan 102, 110, 114 
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FEBRUARI 2020  

Välkommen 2020!  
Vi skulle vilja börja detta nyhetsbrev med att 

tacka alla medlemmar för det gångna året och 

hälsa välkommen till alla nya medlemmar i 

samfälligheten. Vår ambition var att nyhetsbrevet 

skulle kommit ut under jul men det blir inte alltid 

som man tänkt sig. Nu är nya styrelsen på plats 

och redo för att ta oss an alla utmaningar som 

väntar under 2020.  

Som ni kanske har märkt har Nordgårdsnytt bytt 

utseende, vi arbetar mot att hemsida och all 

skriftlig information från samfälligheten kommer 

att ha samma utseende i framtiden. Nordgårdsnytt 

är planerat att ges ut 4-6 gånger per år. 

Hemsidan 
Styrelsen håller just nu på att göra om hemsidan 

och kommer bland annat att lägga till svar vanligt 

förekommande frågor-sida med frågor och svar 

samt information om vem man skall kontakta vid 

akuta händelser av olika slag. Vi planerar även att 

ha en inloggningssida för alla medlemmar där vi 

kan lägga upp stadgar, mötesprotokoll och annan 

information som är till för medlemmarna men inte 

allmänheten.  

Har du förslag eller idéer om vad som bör finns på 

hemsidan? Skicka ett mail till oss till vår mail 

styrelsen@abynordgardsamf.se och märk mailet 

med ”hemsidan” till eller lägg en lapp i vår 

brevlåda på Måldomargatan 8. 

 

 

Genomgång av dräneringen 
Slutbesiktning och genomgång av 

dräneringsprojektet håller just nu summeras vilket 

innebär att styrelsen går runt i området och för 

samtal med er medlemmar om hur ni upplever att 

iordningställande har gått.  

Vi har hittills varit på Travtränargatan, Seldons-

gatan och Sadelgatan och responsen från er har 

varit bra. Tack för att ni tar er tid att möta oss och 

komma med synpunkter och frågor! 

Vi har några gator kvar innan vi kan knyta ihop 

säcken på projektet, planeringen ser ut som 

följande:  

Onsdag 26 februari:  Ridlärargatan 

Onsdag 25 mars: Måldomargatan 

Onsdag 22 april:  Uppsamlingsdag 

Samtliga dagar startar vi cirka 13:00-14:00.  

  

 

På gång… 

• Asfaltering av Travtränargatan. Vi håller just 

nu på att ta in offerter för arbetet med att 

asfaltera om trottoaren, mer information 

kommer längre fram, uppdatering om  

• Styrelsen har genomfört en okulärbesiktning 

av Måldomargatan och kommer under våren att 

utföra reparationer på bland annat belysning.  
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Gårdsdag under våren 

Samfälligheten har en del mindre underhåll som 

behöver göras såsom för exempel att byta brädor 

framför alla parkeringsplatser och måla om golvet 

i vissa gemensamma källarutrymmen på 

Måldomargatan samtidigt som vi kan göra en 

gemensam insats för att städa och förbättra i 

området och göra något för att främja 

gemenskapen i området. Detta planeras att göras 

löpande under våren och under en gemensam 

gårdsdag.  

För att kunna genomföra detta skulle vi behöva 

hjälp av intresserade som kan utgöra en 

trivselgrupp och planera denna dag och som skulle 

kunna tänka sig att hjälpa till med enklare 

underhåll. Är du intresserad? Skicka ett mail till 

oss och märk mailet med ”gårdsdag” till vår mail 

styrelsen@abynordgardsamf.se eller lägg en lapp i 

vår brevlåda på Måldomargatan 8.  

 

 

 

 

 

Nedanstående bild får avsluta detta nyhetsbrev, 

taget i slutet av Ridlärargatan mot Åbykullen där 

kommunen lagt ut snö från ishallen som barnen 

fick leka i. Nu hoppas vi på riktigt snö och sedan 

en solig vår! 

 

 

Att tänka på! 

• Eventuella skador som orsakas på föreningens 

mark och gräsmattor skall åtgärdas så snart som 

möjligt efter att skadan uppstått. Om detta inte 

görs har samfälligheten möjlighet att ta in 

entreprenör för att åtgärda skadan och fakturera 

boenden som orsakat skadan.  

• Respektera varandras parkeringsplatser och be 

eventuella gäster att enbart parkera på våra 

gästparkeringar eller på besöksparkeringen på 

Måldomargatan.  

Granngemenskap 

Vi vill tipsa om att det på Facebook finns 

grupperna ”Åby Nordgård community” 

och ”Åby Nordgård grannsamverkan” 

som startats av boenden i området. Här 

kan ni diskutera saker som händer i 

området, informera och ställ frågor till 

varandra! 


