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Lunden 
 

Miljöstugan 

Under en längre tid har det diskuterats hur vi kan få ordning 

och reda i vår miljöstuga, då det oftast är stökigt där och 

det ”tomma” hörnet snabbt fylls med olämpliga saker och 

el-avfall. 

Därför har vi i styrelsen beslutat för att under en period ha 

begränsade öppettider i miljöstugan. På så sätt kan vi alla 

vara goda grannar och uppmuntra varandra att sköta 

sophanteringen så snyggt som möjligt. 

De nya öppettiderna för miljöstugan kommer att bli:  

onsdag från 16:00-20:00 samt lördagar från 10:00-14:00 

Öppettiderna kommer gälla fr.om 1:a mars! 

 
 

Omläggning av tak 

Under hösten var det tyvärr några av våra medlemmar som 

drabbades av vatten skada som orsakades av trasiga 

dagvattenrör. Dessa rör är nu lagade. Dock har vi i samband med 

detta låtit alla våra tak undersökas och det visar sig att dem är i så 

pass dåligt skick att det inte räcker med bara reparationer utan 

alla tak måste läggas om. 

I höstas byte vi taket på nummer 17 i samband med 

vattenskadorna, och styrelsen har nu bestämt att låta företaget 

Lindqvist & Engström hantera omläggningen av dom resterande 

nio taken. Arbetet kommer att utföras under 2018. 

Avgiftsbetalning 

En extra påminnelse om att alla avgifter och hyror numera skall 

betalas in till Hem och Fastighet. Detta gäller från 2018-01-01. 

Vid frågor gällande avgiften har alla medlemmar möjlighet att 

kontakta Hem och Fastighet. 

 

 

Vad som har gjorts: 

➢ Trasiga rör och 

brunnar har bytts på 

taken i alla hus 

➢ Beslut om omläggning 

av samtliga tak 

➢ Byte av ekonomisk 

förvaltare. 

 

Viktiga meddelanden 

• Fr.o.m. 1 mars kommer 

miljöstugan att ha 

öppettider: 

onsdagar 16:00-20:00 

samt  

lördagar 10:00-14:00 

 

• Årsstämman 2018 hålls 

i Park Folkets Hus den 

14:e maj kl 18:30 

 

• Motioner lämnas in till 

styrelsen senast den 18 

mars 
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Årsstämma 

Datum för årsstämman är redan bestämt. Årsstämman kommer att 

hållas som vanligt i Park Folkets Hus på Götalandsvägen 181 den 

14:e maj kl 18:30. Kaffe och förtäring kommer att serveras. 

Motioner 

Som alltid finns mallen för motioner på vår hemsida. Alla motioner 

för årsstämman skall lämnas in till styrelsen via mail eller i brevlådan 

senast den 18 mars. 

Nya styrelsemedlemmar 

Det har nämnts innan men det tåls att nämnas igen – styrelsen 

behöver flera medlemmar.  

Har du eller någon annan medlem som du känner intresset av att 

gå med i styrelsen ber vi er att kontakta oss i styrelse snarast. Vi 

svarar gärna på frågor och funderingar omkring arbetet i styrelsen. 

Det är bara att ni hör av er till någon av oss eller på styrelsemailen 

(kom ihåg att göra detta innan årsstämman). 

Hemsidan 

Sedan mitten av januari har det vårit lite strul med nya 

inlägg/uppdaterinar på hemsidan, men åtgärder är igång så 

förhoppningsvis fungerar hemsidan snart som vanligt igen. 

 

 

 

Välkommen till alla  

nya medlemmar som 

flyttade in under 2017.  

 

Vi hoppas att ni  

kommer att trivas  

som en del av  

Brf Apelsinlunden. 

 

  

 

 

 


