INFORMATION
Detta blad är ett komplement
till hemsidan.
Apelsinnytt kommer ut
varannan månad och finns i
första hand på hemsidan, men
kan även fås som

papperskopia vid
önskemål.
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Från och med årstämman den 12 maj så är det en ny sammansättning av styrelse.
Den 19 maj konstituerade vi oss enligt följande:
Ordförande_Kim Astley
Vice Ordförande_Hans Larsson
Kassör & Sekreterare_Kari Warner
Representanter för Samfälligheten Väg & Mark
Ledamot_ Alexander Anrén
Webbansvarig_Christian Ryan
Repressentant för Samfälligheten Sopsugen tillsammans
Suppleant_Hans-Åke Wennerstand
med Peter Honungsmåne
Suppleant_Christian Lionskoog
Stort tack till avgående styrelsemedlemmar, Helena, Claudia och Nina för era insatser

Ekonomin kommer att vara en stående punkt i Apelsinnytt, men då årsstämman nyligen
varit så känns det inte aktuellt i detta nummer.
Apelsinnytt utkommer 4ggr/år, viktiga meddelanden anslås i porten.

Fastigheten /
På gang /
Markskötsel
Styrelseinfo
Viktiga
Telefonnummer
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Nya medlemmar
Alla nya medlemmar hälsas välkomna till Brf Kvarteret Apelsinen.
Styrelsen kommer att kontakta Er för att överlämna en folder
med nyttig information angående föreningens stadgar m.m
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Uppdatering Hemsida

Under året så kommer vi att uppdatera vår hemsida, alternativt skapa en ny som uppfyller
våra behov.

Vi har ett antal p-platser, både ute och i varmgarage lediga
Uteplatser_pris: 340:-/mån (fåtal)
Kallgarage_pris 520:-/mån (väntelista)
Varmgarage_pris 950:-/mån
Varmgarage_MC plats_pris 425:-/mån
Vid intresse, hör av dig till Styrelsen per mejl
Tänk på att det endast är tillåtet att stå på gårdarna 15 minuter om inga aktiviteter sker runt bilen.
Styrelsen kommer inte vara behjälplig med att avskriva p-böter, kontakten med Aimo är bilägarens
ansvar.

Sopnedkast / Uppmaning
Tänk på vad ni slänger i soppnedkasten.
Om ni måste, med våld, trycka in soppåsen så
är den förmodligen för full.
Att slänga för stora föremål orsakar för det
mesta stopp och detta är något vi vill undvika.

Fritidsaktivitet
Om ni inte har något planerat en solig dag så varför inte spela ett parti schack på
gården utanför Mockasinvägen 14. Schackpjäserna finns i förrådet intill,
kontakta styrelsen för kod till låsen.
Eller kanske ett parti boule på boulebanan bakom Mockasinvägen 26.
Boulespel medtages.
Varför inte anordna en turnering !
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TRÄDGÅRDSINTRESSERAD ?
Har du gröna fingar? Skulle vill du vara delaktig i en ideell
trädgårdsverksamhet i vår förening?
Tanken är att de som är med aktivt tar hand om utemiljön i direkt anslutning till
huset där de bor, men är även öppen för att vara behjälplig vid andra hus i vår
förening.
Lite av det som skulle kunna göras är:
•

rensa ogräs

•

sköta om blommorna

•

vattna

•

se till att det ser prydligt ut i rabatterna

Är detta något för just dig
Kontakta Kim Astley -> orangegarden2021@outlook.com

Gårdsgrillningen
Stort tack till alla er som gjorde gårdsgrillningen till en fest.
Inbjudan kanske var lite otydlig då det nämndes att ”Vore tacksamt om ni kunde meddela oss” tyvärr var det
nog en del som trodde att det var ett krav för att delta, vilket det inte var. Alla var välkomna ändå! Nästa gång
skippar vi den texten.

Grilltider
För Er som inte vet så har vi några mindre paviljonger 2,5x2,5m samt ett
större på 6x3m att låna ut vid behov.
Tänk på inte slänga grillavfall i våra papperskorgar ute utan ta med Er matrester m.m och
släng dom i våra sopnedkast. Då minimerar vi risken för att både råttor och fåglar förser
sig.
SE även informationstavlan i porten angående regler gällande grillning.
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Fastigheten / På gång / Markskötsel
FASTIGHETEN:


Framtagande av information angående stambyte



Ta in offerter på dränering av ena sidan på M6.



Ta in offerter för underhåll av våra entréportar



Ta in offerter för reparation av våra murar

PÅ GÅNG:


Underhållsplanen gås igenom och uppdateras kontinuerligt



Besiktning av hyreslägenheter



Besiktning av lekplatsen bakom Mockasinvägen 12



Hemsidan (se information på sid 2)



Nya portkoder, information om ny portkod kommer att skickas ut i god tid

MARKSKÖTSEL


Vi tittar på att byta ut de slitna/trasiga plastkrukorna utanför samtliga portar

Kvarteret Apelsinen
Mockasinvägen 6
126 39 HÄGERSTEN
Telefon: 072 741 39 59

(Telefonen avlyssnas regelbundet—lämna

E-mail: info@kvarteretapelsinen.se
HEMSIDA: www.kvarteretapelsinen.se

Vi reserverar oss för tryckfel.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
FASTIGHETSÄGARNA
Hyres– och avgiftsfrågor -

Mån-Fre 09:00-11:30
Tel nr: 08-617 76 49

Felanmälan & Kundservice - Mån-Tors 07:00-16:00
(Fre 15:00)
Tel nr: 08-617 76 00
Aktua fel Övriga tider:

08-657 64 50

Aimo-Park:

0771-96 90 00
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