
   

Kolla gärna upp oss på Facebook 

https://www.facebook.com/apelsinlunden  

 Kontakt: styrelsen@apelsinlunden.se 

Telefon: 070 – 642 99 66 

   
 

 

Sommaren 2017 
 

”Lunden” 
 

Gårdarna  

 

Tack till ni som har skrivit till oss med förslag till gårdarna. Vi ber 

alla medlemmar som har förslag eller synpunkter omkring 

upprustning av gårdarna att lämna in dessa senast den 31 

augusti.  

Detta för att vi skall kunna påbörja arbetet av att ta in anbud 

och förslag från olika företag. 

 

I slutet av augusti kommer vi med ganska kort varsel bjuda in 

till en träff där vi alla kan förklara och bolla våra idéer omkring 

gårdarna. Detta för att ge dom som vill en chans att dela 

med sig av sina åsikter muntligt, då det inte alltid är så lätt att 

formulera det man vill på papper. 

Det kanske blir en sommar korvgrillning eller fika inomhus 

beroende på vädret, håll utskick efter närmare information. 
 

Grillsäsong 

Solen är framme och det innebär att grillsäsongen har startat. 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.  

Trädgårdsskötsel 

Det finns nu vattenkannor och vattennycklar i varje port som är 

markerade med port nummer. 

Detta för att göra det enkelt för oss alla att hjälpas åt att hålla liv i 

våra blommor och växter. 

Enkät 

Som lovat skickar vi med månadens Lunden en enkät som består 

av sju frågor. Snälla ta er lite tid att svara på den och stoppa den i 

våran brevlåda som hänger vid tvättstugan. 

 

Tack på förhand,        

 /Styrelsen 

 

Händelser: 

➢ Lagning av taken i hus 

17 och 23 

➢ Nya vattenkannor och 

vattennycklar i varje 

hus 

 

Viktiga meddelanden 

Motordrivna fordon 

Under juli månad 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. 

Specifik information om 

detta kommer att delas ut 

till berörda hus. 

              

 

 

 

 

 

 


