
   

Kolla gärna upp oss på Facebook 

https://www.facebook.com/apelsinlunden  

 Kontakt: styrelsen@apelsinlunden.se 

Telefon: 070 – 642 99 66 

   
 

 

Maj 2017 
 

”Lunden” 
 

Tack till alla våra medlemmar som var med på årets stämma. 

Vi uppskattar ert tålamod med oss i styrelsen, och tackar för 

den trevliga stämning, samt alla synpunkter som ni medförde. 
 

Synpunkter 

Vi börjar “styrelseåret” 2017 med att be om assistance från alla 

våra medlemmar. Vi sitter bara 7 medlemmar i styrelsen, men vi 

har ju fler än 150 medlemmar. Vi vet att bland oss har vi många 

bra åsikter, vettiga förslag, och olika kompetensområden, som vi 

kan använda till föreningens fördel. 

 

Dom två stora projekten just nu är: 

• Upprustning av gårdarna 

• Renovering av tvättstugan 

I båda dessa punkter skall ni tänka helt annorlunda än som vi har 

det idag, tänk er ett tomt utrymme som kan nyttjas. 

Därför uppmannar vi er alla, om ni har synpunkter skriv till oss, via 

mejlen eller i brevlådan (vid tvättstugan i 35:an). Vi kan inte lova 

att alla förslag kommer genomföras, men vi vill ändå veta vad ni 

tycker och tänker. 

Nya portkoder 

Under april månad bytte vi alla portkoder. Vi passar på att 

informera om att vi inom kort även kommer byta den kod som 

postombudet använder. Så i fall ni har använt er av denna förut, 

är det nu dags att sätta den nya koden på minnet så ingen blir 

utlåst. 

Grillsäsong 

Solen är framme och det innebär att grillsäsongen startar. En liten 

påminnelse, lägg era soper i en sluten påse och ta in den till 

sopnerkastet. På så sätt slipper vi överfyllda papperskorgar och 

skadedjur.  

 

Händelser: 

➢ Årsstämma  

➢ Nya portkoder 

➢ Vår städdagen 

➢ Nya papperskorgar 

uppsatta 

 

Viktiga meddelanden 

Med nästa månads utgåva 

av Lunden kommer vi att 

skicka med en enkät som 

innehåller ungefär 10 frågor. 

 

Vi ber er snällt att ta tiden att 

fylla i och lämna den i vår 

brevlåda som sitter till höger 

om ingången vid 

tvättstugans entré. 

 

Motordrivna fordon 

Under sommaren kommer vi 

att ställa ut alla mopeder 

och motordrivna fordon som 

står i källarna. Dessa är en 

brandrisk för alla som bor i 

huset och får under inga 

omständigheter stå i våra 

hus. 

 

 

 

 


