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September 2018 
 

Lunden 
 

Sommaren är över och hösten har kommit. Inom kort 

kommer vi alla att ses på städdagen men till dess har ni en 

sammanställning av information och händelser som har 

inträffat under sommaren. 
 

Styrelsen 

Styrelsen för 2018 ser inte annorlunda ut än förra året då vi  

varken blev fler eller färre vid årsstämman. Det vill säga att Brf 

Apelsinlunden har fem personer i styrelsen som är: 

John Hollingworth - Ordförande 

Gift, jobbar fulltid inom IT, pappa till två barn på 6 och 2 år 

Ansvarsområden: Ordförande, styrelsemailen samt telefon. 

 

Nabil Adawi – Kassör och vice ordförande 

Gift, jobbar fulltid som ekonom, pappa till två barn på 6 och 2 

år. 

Ansvarsområden: Ekonomin, parkeringsplatserna. 

 

Lillianna Hölscher – Sekreterare  

Gift, hemmaförälder på fulltid till två barn på 3 år och 10 

månader. 

Ansvarsområden: Sekreterare, hemsidan, Lunden, representant 

för samfälligheten för sopsug. 

 

Cathrine Zander – Ordinarie Ledamot 

Sambo, jobbar fulltid inom management, mamma till ett barn 

på 3 år. 

Ansvarsområden: Nyckel och informations ansvarig, 

representant för samfälligheten Skohornet (garaget på 

Kängvägen) 

 

Annika Englund – Ordinarie ledamot 

Singel, jobbar fulltid inom bank, mamma till två barn på 12 och 

13 år. 

 

 

Pågående ärenden: 

➢ Renovering av taken 

➢ Mögelsanering, 

ombyggnad och 

dränering av TB 31 

➢ Re-lining av stammen i 

TB 35 efter en läcka 

som påverkade 

lokalen på källarplan. 

➢ Uppsägning av alla 

garageplatser på 

Kängvägen inför 

renovering 

 

Viktiga meddelanden 

PLANTERINGSDAG 

 

16 September 2018 

Kom och skapa lite nytt 

liv på gården. Kaffe och 

kaka kommer att 

serveras.
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Vi behöver flera som vill vara med i styrelsen. Det spelar ingen 

roll hur mycket eller lite du kan bidrag med, eller i  fall du har ett 

eller två områden som du brinner för och vill hantera. Al l hjälp 

behövs! Känner du att du är sugen på att veta mer eller vara 

med, tveka inte att höra av dig då vi mer än gärna ger lite 

mera information om vad styrelsearbetet innebär och hur det 

skulle kunna se ut för dig. Ring, maila, kom och knacka på, 

inget är bindande.  

Driftia Förvaltning AB– Ny Teknisk förvaltare 

Vi har bytt teknisk förvaltare från Växthuset Utveckling AB till 

Driftia Förvaltning AB (Informationslapp har gått ut i brevlådan). 

Alla felanmälningar görs direkt till Driftia via deras hemsida, och 

dessa kan även hjälpa medlemmar med privata ärenden på 

medlemmens egen bekostnad. Det är bara att gå in på 

www.driftia.se 

Gårdarna 

Vi längtar alla tills dagen då vi tittar ut genom fönstret och ser 

en prydlig och välsköt gård. Tyvärr har denna dagen skjutits 

upp då det inte har varit så enkelt som vi har trott. 

Styrelsen har haft kontakt med en trädgårdsarkitekt för att 

utförandet av gårdarna skulle bli så snyggt och professionellt 

som möjligt. När vi fick ritningarna med förslag för gårdarna 

visade det sig att inte alls vara det som vi hade tänkt, med 

uppföljning och förklaring verkade det endå inte bli som önskat. 

Efter mycket fram och tillbaka bestämde styrelsen att ta andra 

vägar och kommer att rita en grovskiss av hur vi vill att det skall 

vara och sedan införa detta med hjälp av ett bolag som skall 

utföra själva arbetet (detta är i alla fall planen). 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga meddelanden 

Höststäddag 

Höststäddagen blir  

lördag 27 oktober 2018. 

Som vanligt möts vi upp  

kl 10:00 utanför 

trädgårdsförrådet.  

Det kommer att bjudas på 

frukt, dricka och mat under 

dagen 

 

 

 

http://www.driftia.se/

