
   

Kolla gärna upp oss på Facebook 

https://www.facebook.com/apelsinlunden  

 Kontakt: styrelsen@apelsinlunden.se 

Telefon: 070 – 642 99 66 
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Hösten bringer… 

Stamspolning 

Den 3:e oktober kommer MASAB och spolar våra kök -och 

badrumsstammar. Dom aviserar två veckor innan, där kommer 

lite mer information så att alla hinner lämna in nycklar. 

Städdagar 

I höst kommer vi att ha två städdagar. Detta för att kunna hinna 

med mera än bara löv krattningen som tar så mycket tid. Vi 

kommer ha en ”vanlig” städdag, samt en lite senare när löven 

har fallit, som bara kommer vara en ”lövkrattningsdag”. 

 Städdag = 2:a oktober 

 ”Lövkrattningsdagen” = 20:e november 

Som vanligt träffas vi vid lekplatsen utanför 27:an kl 10:00 där det 

kommer finnas att göra lista och verktyg.  

Hoppas att vi ses där  

  

Rastning av djur 

Vi vill gärna be alla att hjälpa till att hålla hundar/katter borta från 

lekplatserna och speciellt sandlådorna. Det är inte så fräscht att ha 

barnen där och leka när djuren har vistats där. 

Samtidigt vill vi tacka alla hundägare för att ni plockar upp efter era 

hundar, det uppskattas. 

Mangelrum ändras till styrelselokal  
 

Under en tid nu har det varit tufft att hålla koll på alla föreningens 

pärmar och dokument, detta pga brist på ett genmensamt ställa att 

samla allt på. Efter mycket övervägande har vi tagit beslutet att göra 

om i mangelrummet. Detta innebär att manglarna kommer att flyttas 

in i respektive tvättrum, och att mangelrummet blir styrelselokal. Detta 

kommer att ge oss möjligheten att ha bättre övergripande koll både 

nu och framåt. 

 

Vad som har gjorts: 

 Vidare kontroll av 

takprojektet 

 Planering av 

städdagen 

 Lagning av fasaden på 

23:an 

 

Viktiga meddelanden 

År efter år är det flera av oss 

som sitter och fryser under 

vintern, vi kommer att kolla 

upp i fall något kan göras åt 

det från föreningens håll.  

Men till dess har vi lite tips som 

man själv kan göra för att 

förbättra inomhus 

temperaturen. 

 Kolla tätningslister – dessa 

blir sega med åren och kan 

behöva bytas ut 

 I köket kan det dra från 

väggpartiet under/över 

fönstren. Här kan man 

försöka hitta sprickorna och 

foga igen dom vid behov. 

Detta kan också vara 

aktuellt i dom 

lägenheterna som har 

samma sorts väggparti i 

sovrummet. 
 

 


