
   

Kolla gärna upp oss på Facebook 

https://www.facebook.com/apelsinlunden  

 Kontakt: styrelsen@apelsinlunden.se 

Telefon: 070 – 642 99 66 

   
 

 

September 2017 
 

”Lunden” 
 

Tack till alla som kom ut och träffade oss med era förslag och 

synpunkter omkring upprustning av gårdarna. Alla synpunkter 

och diskussioner uppskattades väldigt mycket av alla oss i 

styrelsen. 

 

Vi har redan så smått börjat ta kontakt med 

trädgårdsarkitekter för att ta in offerter och förslag på hur 

gårdarna kan se ut. 

 

Föreningens lån 

För två av våra fyra lån har bindningstiden löpt ut och vi tar då ett 

helhetsgrepp kring vår låneportfölj. Vi kommer att arbeta fram en 

strategi och säkerställa att vi får de bästa villkoren för att få ner 

våra kostnader.  

Enkäten 

Igen tackar vi alla er som tog er tiden att fylla i enkäten som 

skickades ut i sommar. Nu när alla är tillbaka från semester och 

dylikt kommer vi att ha möjlighet att gå igenom alla svar vi har fått 

och sammanställa dom vanligaste frågorna så att ni alla kan ta 

del av informationen och svaren på det som alla undrar. 

 

Höst städdagen 2017 

Datumet för höststäddagen är nu fastställt. Denna kommer att bli 

29:e oktober. Mer specifik information kommer att delas ut under 

nästa månad. 

Parkeringsplatser 

Vi har lediga parkeringsplatser i garaget på Kängvägen 3. Om 

detta skulle vara intressant för någon medlem, vänligen kontakta 

styrelsen via mail. Får vi inte in några intressenter för de vakanta 

platserna kommer vi försöka hyra ut dem till någon hos våra 

grannföreningar. 

 

Vad som har gjorts: 

➢ Omläggning av taket 

på hus nummer 17. 

➢ Möte för förslag till 

renovering av 

gårdarna 

➢ Tömning av 

motorfordon ifrån 

källarutrymmen. 

 

Viktiga meddelanden 

Det har blivit dags att se över 

tvättstugorna då dessa är i 

behov av upprustning och 

förbättring. 

 

Vi uppmanar alla som flitigt 

använder tvättstugan att ge 

oss era synpunkter på hur vi 

kan förbättra den eller vad ni 

tycker vi bör investera i för att 

upprusta tvättstugan så att vi 

ser till att renoveringen blir så 

bra som möjligt. 

Lämna gärna in era förslag 

på papper i brevlådan eller 

via mail. 

Deadline för förslagen är 8:e 

oktober 

 


