
 

Vi i styrelsen önskar alla  i föreningen ett  

 

Gott Nytt år! 
 

Parkeringsgaraget 

Som vi berättade i förra Apelsinnytt kommer parkeringsgaraget på Kängvägen att 

behöva genomgå renovering. Vi är fyra parter som gemensamt har intressen i ga-

raget - vår förening, ytterligare två bostadsrättsföreningar i området, samt Svens-

ka Bostäder. Det är klargjort att det kommer att krävas en relativt omfattande re-

novering. I nuläget pågår arbetet med att få fram så relevanta kostnadsberäkning-

ar som möjligt, rimlig tidplan och hur kostnadsfördelningen ska se ut mellan de 

inblandade parterna.  

 

När allt detta är klart och vi vet vilka alternativ vi som förening har, så kommer vi 

i styrelsen att kalla till extrastämma. När i tid det kan bli, vet vi inte i nuläget.  

Apelsinnytt 

Apelsinnytt hittar du på vår hemsida: www.kvarteretapelsinen.se under fliken 

”Information”.  

Om du inte har tillgång till internet kan du meddela styrelsen att du vill få Apelsin-

nytt utskrivet. Om du redan har meddelat det tidigare, behöver du inte göra det igen. 

Förändringar i styrelsen  
Klara Allgurén har pausat sitt engagemang i styrelsen. Eftersom Birgitta Fred-

riksen pausade sitt engagemang i styrelsen redan i somras, består styrelsen i nu-

läget av följande personer: 

Eva Karjalainen 

Henrik Almlöf 

Peter Honungsmåne 

Sofia Honungsmåne 
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De boende i vår förening som har hyrd p-plats utefter Mockasinvägen, får under vintern par-

kera på våra gårdar fr.o.m. tisdagar kl. 21 till efterföljande dag (onsdag) kl. 19. Det för att 

det ska vara möjligt att snöploga Mockasinvägen ordentligt åtminstone en gång i veckan, vid 

behov. 

 

De boende som berörs av detta har fått särskilt p-tillstånd av styrelsen och ”vårt” parkerings-

bolag Q-park har fått information om vad som gäller.  

Parkering på våra gårdar för snöröjning 

Tyvärr måste vi än en gång betona att det inte är ok att ställa någonting i källargångarna. 

Du som har ställt annat än cyklar och barnvagnar i våra gemensamma källarutrymmen - ta 

hand om sakerna nu!  

 

Här kommer en, hoppas vi, tydlig förklaring kring vad som ska vara var: 
* Cyklar får stå i våra cykelrum. (Det får däremot inte mopeder eller motorcyklar. De ska 

parkeras utomhus.) 

 

* Barnvagnar får stå i våra barnvagnsrum. 

 

* Dina övriga tillhörigheter ska du antingen ha i ditt hem eller i ditt eget källarförråd - inte 

i våra gemensamma källarutrymmen.  

 

Om du har saker som du inte vill ha kvar så är det ditt ansvar 

att sälja/skänka/frakta bort dem - inte föreningens! 

Skräp i källargångarna! 

Ledigt källarförråd 

Ett källarförråd har blivit ledigt på Mockasinvägen 22. Förrådet är 5 kvadratmeter och avgif-

ten är 4135 SEK/år. Tillträde sker 2018-02-01. Är du intresserad av att hyra förrådet så mejla 

eller ring till styrelsen. Se kontaktuppgifter på sista sidan. Först till kvarn gäller. 
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Du når styrelsen på följande sätt: 
 

* Mejla till info@kvarteretapelsinen.se. 

 

* Skriv en lapp och lägg i brevlådan vid styrelselokalen i källarplan på Mockasinvägen 6. 

(Glöm inte att även skriva ditt namn, din adress och ditt telefonnummer så att vi kan nå dig.) 

 

* Ring 0727-413959 och lämna meddelande.  (Glöm inte att även säga ditt namn, din adress 

och ditt telefonnummer så att vi kan nå dig.) 

Till dig som använder våra tvättstugor 

Vi i styrelsen får mer eller mindre regelbundet synpunkter från boende på att tvättstugorna 

inte sköts som de ska av alla som använder dem. Tyvärr har vi som förening även behövt 

lägga onödiga pengar på att reparera de gemensamma tvättmaskinerna på grund av att allt 

ifrån bh-byglar, metallbitar och hund/katthår har skadat maskinerna. 

 

* Innan tvätt, töm fickorna på din tvätt så att det inte ligger saker där som kan skada maski-

nerna. Använder du bygel-bh måste du köpa avsedd tvättpåse och lägga bh:n i, innan du 

tvättar den i våra maskiner. 

 

* Om du har hund, katt eller annat husdjur som hårar, tänk på att skaka av det som du ska 

tvätta, innan du lägger in det i maskinen. Annars ligger det kvar djurhår i tvätt-trumman när 

nästa boende ska tvätta. Hår i maskinen ökar även risken för stopp och onödiga reparatio-

ner. 

 

* Se till att det är rent och snyggt i tvättstugan när du har använt den. Den som har tvättstu-

gan efter dig ska inte behöva börja med att städa den! 

Om du har någon information som du vill dela med dig av, så är du välkomna att kontakta styrelsen.  Vi reserverar oss för tryckfel. 

Tända ljus 

 

Nu när det är mörkt är det mysigt att 

tända levande ljus.  

 

Gör gärna det, men var väldigt noga 

med att inte lämna brinnande ljus utan 

tillsyn. 


