
   

Kolla gärna upp oss på Facebook 

https://www.facebook.com/apelsinlunden  

 Kontakt: styrelsen@apelsinlunden.se 

Telefon: 070 – 642 99 66 

   
 

 

Juni 2016 
 

”Lunden” 
 

Kära Grannar 

Tack för en härlig vår. Nu kickar sommaren igång och vi har 

”fräschat” upp vårt nyhetsbrev. Vårt mål är att nyhetsbrevet 

skall innehålla så mycket bra och relevant information som 

möjligt. 

Därför skulle vi gärna be er att ägna lite tid att skriva till oss, via 

hemsidan eller facebook om det är nyheter ni saknar och 

vore intresserade av att ha med. 

Dessa kan vara allt ifrån vardagliga saker, till lösa rykten ni 

kanske undrar omkring mm. Det är bara att köra på. 

 

Trädgårdsskötsel 

Under sommaren kommer vi att sammanställa en lista på vilka 

utomhussysslor som behöver göras. Denna kommer att finnas på 

hemsidan och uppdateras löpande så att vi alla har den nära till 

hands och det ska bli lättare att ta sig ut och kratta när man vet 

vad/vart det ska krattas  

”Nya” styrelsen 

Under juni månad kommer vi att lägga upp bilder av ”Styrelsen 

2016” på hemsidan så att ni alla ska få namn och ansikte på vilka 

individer vi är 

 

Hemsidan 

I sommar kommer vi jobba mycket med hemsidan och försöka se 

till att all information där är så relevant och uppdaterad som 

möjligt. Hemsidan är ju till för oss alla, så all feedback som ni har 

uppskattas. 

Märker ni att det finns information som är oklar, fel, eller behöver  

uppdateras, hojta jättegärna till så fort ni hinner. På så sätt hjälper 

ni oss att hålla den i det skicket vi alla kan ha användning av.  

 

 

Vad som har gjorts: 

 Årsstämma 

 Byte av 

utomhusbelysningen 

till LED miljölampor 

 Start av OVK 

(obligatorisk 

ventilationskontroll) 

 

Viktiga meddelanden 

Kom ihåg att vi rensar ut i 

cykelförråden i sommar 

dvs sista datum för 

borttagning av de färgade 

buntbanden är 30 juni 2016. 

 

Försök till bilbrand 

Efter ett misstänkt försök till 

bilbrand, vid att man har 

stoppat in papper i 

tankinloppet, ber vi alla att 

vara extra vaksamma om 

man ser personer som 

uppträder ovanligt vid 

bilarna. 

 

Det misstänkta brandförsöket 

skedde i vår grannförening 

”Kvarteret Apelsinen” och 

har polisanmälts. 

 


