
   

Kolla gärna upp oss på Facebook 

https://www.facebook.com/apelsinlunden  

 Kontakt: styrelsen@apelsinlunden.se 

Telefon: 070 – 642 99 66 

   
 

 

Januari/februari 2017 
 

”Lunden” 
 

För att få så mycket information med som möjligt har vi slaget 

ihop Lunden för jan/feb. Men fortsättningsvis skall vi göra vårt 

bästa för att få ut Lunden en gång i månaden. 
 

Inspektion av fönster: 

Som lovat vid förra årets stämma, kommer vi utföra en inspektion 

av våra fönster. Eftersom det skulle vara för dyrt och tidskrävande 

att inspektera alla 123 lägenheter, kommer vi att utföra stickprov i 

varje hus, och på så sätt få en bild av hur helheten ser ut. 

Händelser som redan nu är inplanerade för början av 2017… 

1. Ändring av portkoderna 

Detta är planerad att ske under dem närmaste månaderna.  

Alla kommer att få en lapp i brevlådan med den nya koden 

i god tid innan den ändras. När koden väl är bytt kommer 

det att informeras på porten. 

Se till att hålla utskit i brevlådan för mera information. 

 

2. Extra stämma för information och röstning av takprojektet 

Som bestämt på förra årets stämma har styrelsen undersökt 

möjligheterna för att bygga yttligare en våning på våra tak.  

Vi har nu fått fram information om vilka möjligheter som finns 

och även våra rekommendationer på vad som skulle 

gagna föreningenen på bästa sätt. 

 

Vi kommer ha en enskilda stämma endast för framläggning 

och röstning för/mot takbygget.  

Denna är planerad för 7 mars kl 19:00-20:00 i Park, Folkets 

Hus (lilla salen) 

 

3. Årstämma 

Vår årliga stämma är redan inbokad och är planerad att 

ske 2 maj kl 18:30 i Park, Folkets Hus. Kallelsen samt yttligare 

information kommer i brevlådan innan dess. 

 

Förbättringar: 

 Snöröjningen – 

utförande av denna 

har uppmärksammats 

som undermålig och 

vi i styrelsen kommer 

att se över hur den 

kan förbättras inför 

nästa vinter 

 Bergvärme – har vi så 

smått kollat upp, för 

att se om det kan 

vara lönsamt för 

föreningen. Än så 

länge är det dock inte 

något som har 

bestämts. 

 

Viktiga meddelanden 

Helst vill vi alla ha en 

störningsfri förening, dar vi 

har en bra relation till våra 

grannar.  

Därför vill vi be alla boende 

om att respektera 

ordningsregler och tider. 

Det skadar inte att visa lite 

extra hänsyn  

 

 

 

 


