April 2017

”Lunden”
Då är våren här, vi hoppas att alla har haft en trevlig påsk och
är redo för årets städdag.
Vi kommer att träffas som vanligt kl 10:00 vid lekhuset framför
nr 25. Där kommer att finnas redskap, att göra lista samt
närvarolista.
Vi kommer att grilla mellan 13:00-14:00.
Därefter hoppas vi på att dom flesta av er stannar ute med
oss i några timmar till, så att vi kan få bockat av allt på listan
och verkligen få det så snyggt som möjligt på gårdarna inför
sommaren.
Styrelsearbete
Som ni vet röstas styrelsen in varje år vid årsstämman.
Känner du dig sugen på att få mera inblick i hur föreningen styrs,
för att ge det lilla extra (och mycket mer) genom att gå med i
styrelsen? Då uppmannar vi dig till att kontakta valberedningen
innan stämman.
Valberedningen nås via: hasse@apelsinlunden.se
Sandupptagning
Denna har inte blivit optimal i år och flera har ställt frågor omkring
detta. Vi skall reda ut vad som har skett, och göra vårt bästa för
att det blir bättre framöver.
Tack
Tack till er som tog tiden att skicka in era motioner.
Tack också för tålamodet som visades när det var totalstopp i
sopsugen. Detta berodde på ett rörstopp utanför just vår förening.
Årsredovisningen 2016
För er som vill ha en kopia av årsredovisningen för översyn innan
årsstämman, ber vi er vänligen kontakta oss så att vi kan skriva ut
rätt mängd för att inte ha en onödig påverkan på miljön.

Kolla gärna upp oss på Facebook
https://www.facebook.com/apelsinlunden

Händelser:
➢ Försäljning av 2:an i nr
27.
➢ Undersökning av
energibesparingar

Viktiga meddelanden
Nu när vår och sommar tittar
fram kommer många att
plantera i blomlådor och
dylikt.
Vi vill bara påminna om att
dessa inte får hänga utanför
balkonräcket pga. fallrisken.
Rensa gemensamma
utrymmen
Vi uppmanar alla att ta sig
tiden innan städdagen, att
dubbelkolla cykel -och
källarutrymmen efter cyklar,
barnvagnar mm som inte
längre används eller kan
användas.
Ta gärna tillfället att slänga
dessa nu i helgen så att vi
utnyttjar att vi har två
containrar som kan rymma
allting.

Kontakt: styrelsen@apelsinlunden.se
Telefon: 070 – 642 99 66

