
   

Kolla gärna upp oss på Facebook 

https://www.facebook.com/apelsinlunden  

 Kontakt: styrelsen@apelsinlunden.se 

Telefon: 070 – 642 99 66 

   
 

 

Oktober 2016 
 

”Lunden” 
 

Tack kära grannar!  

Vi börjar månadens Lunden med att tacka alla som kom ut på 

höststäddagen. Vi var ca 35 vuxna ute, och fick mycket gjort på vår 

lista. 

Resterande på listan kommer vi att lägga upp på våra hemsida så 

att vi kan beta av den så mycket som vädret nu tillåter. 

 

Värdering av städdagen 

Då vi ständigt jobbar på att förbättra saker vill vi väldigt gärna ha in 

feedback från alla som medverkade på städdagen. 

Vi kommer att lägga upp en enkät på hemsidan som vi vill 

uppmana er alla att ta några minuter att gå igenom. Men för er som 

inte vill använda enkäten tar vi gärna mot synpunkter via mail, 

telefon eller muntligt. 

 

Nyckelvärdar 

Som ni vet finns det en nyckelvärd i varje hus, som har nyckel till 

trädgårdsförrådet. Under hösten har en del av våra medlemmar flyttat 

från vår förening, eller har valt att ge nyckelansvaret vidare. 

Därför söker vi nu dem av er som känner ett intresse att hjälpa oss med 

att bli nyckelvärd. Om det låter interessant, tveka inte att höra av er. 

Försäljning av lägenheter 

I somras flyttade en av våra hyresgäster från sin 3:a i hus 27, vilket gav oss 

möjlighet att sälja denna för att få in lite pengar till föreningen. 

Nu har vi ytterligare en hyresgäst i samma hus som har flyttat och lämnat 

oss med en 2:a som skall ut på marknaden. Detta kommer dock att ta lite 

tid då lägenheten först måste renoveras, för att vi skall få så bra vinst som 

möjligt. 

Mangelrummet 

Processen för att göra om mangelrummet till styrelselokal har påbörjats. 

Manglarna står nu i respektive tvättstuga. 

 

Vad som har gjorts: 

 Förberedelse för 

renovering av en av 

våra hyresrätter. 

 Höststädningen 

 Spolning av kök -och 

bad stammar 

 

Viktiga meddelanden 

 

Glöm inte 

lövkrattningsdagen 20:e 

November! 

 
 

Vi börjar med att ses utanför 

27:an kl 10:00 innan vi sätter 

igång. 
 

Det kommer så klart också 

att finns annat att göra än 

kratta  

 
 


