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Föreningsstämma. Föreningsstämman 
kommer att hållas 27 maj. Motioner till 
stämman ska lämnas till styrelsen senast 30 april. 

Efterlysning. Det fattas porslin, glas, bestick, 
uppläggningsfat och kaffetermosar i förenings-
lokalen. Om du har fått med dig något hem av 
misstag, kontakta styrelsen för återlämning. 

Porttelefonerna. Kostnaderna för 
porttelefonen är fortfarande höga. Kom ihåg att 
porttelefonerna är avsedda för besökare och inte 
för boende på gården. Kontakta styrelsen om du 
behöver nyckelbrickor. 

Lokalbokning. Vi vill påminna om att 
bokning av lokal sker via Aptussystemet. För att 
skriva kontrakt och få nycklar måste den som 
hyr kontakta ansvarig för uthyrning via: 
bokalokal@brfappelgarden.se 

Nyckelbrickor. Under våren är det dags att 
inventera vilka nyckelbrickor som fortfarande är 
i bruk. Mer information om inventeringen 
kommer så småningom. 
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Valberedningen informerar:  

”Det känns tryggt att bo på Äppelgården. 
Ekonomin är god vilket gör att 
månadskostnaderna kan hållas nere, löpande 
underhåll kan göras och föreningens lån kan 
betalas av. Som valberedning och boende här 
sedan drygt sju år vet jag att en stor del av 
denna trygghet ligger i styrelsens händer. På 
årsstämman varje år väljer vi som bor här ny 
styrelse. Styrelsen består av invalda personer 
som äger en bostadsrätt på Äppelgården. För 
ett symboliskt arvode jobbar de för att du och 
jag ska kunna fortsätta trivas här. Är du 
intresserad av att veta mer om styrelsearbete 
eller bli invald i styrelsen och jobba för alla 
äppelgårdares trivsel och trygghet? Kontakta 
mig i så fall gärna.  

Vänligen, Per Han, Grusåsgränd 14, 3 tr., 
070-730 28 48, per@perhan.se.” 
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Äppelgården 

Detta är ett informationsblad 
från styrelsen i BRF 
Äppelgården.  

För att komma i kontakt med 
styrelsen mejla till: 

styrelsen@brfappelgarden.se 


