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Brandskyddsarbete Styrelsen har ett ansvar 
att se till att ha ett förebyggande 
brandskyddsarbete. Anticimex, som sköter 
kontrollen av vårt brandskydd, har nyligen gjort 
sin årliga besiktning. Deras omdöme var: 
Mycket god ordning och reda i föreningen. Det 
betyder bl.a. att det var fritt från lösa föremål i 
trapphus, loftgångar och källargångar. Vi vill 
därför tacka alla boende på Äppelgården som 
bidragit till det goda omdömet.  

För att omdömet ska vara gott även i framtiden 
vill vi påminna om de regler som gäller: att inte 
ha några lösa föremål i trapphus och på 
loftgångar, som kan vara i vägen vid utrymning 
eller som kan antändas vid brand, t.ex. cyklar, 
barnvagnar, blomkrukor och dörrmattor. 

Obehöriga Föreningen har under april månad 
haft några incidenter där obehöriga uppehållit 
sig i källarutrymmen kvällstid. I samarbete med 
Polisen Globen har vi gått igenom fastigheten 
och kommer att åtgärda en brist i fastighetens 
skalskydd.  
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Vi vill även påminna alla om att vara vaksamma 
och inte släppa in okända människor i fastigheten. 
Det är även viktigt att förlorade nyckelbrickor 
anmäls till styrelsen så att de kan spärras. 

Kameror För att ytterligare öka tryggheten i 
fastigheten har vi i samråd med Polisen beslutat att 
installera kameraövervakning i källaren. När 
kamerorna är på plats kommer skyltar att sättas 
upp om att platsen är övervakad. Föreningen har 
en policy för hur övervakningen skall skötas. 

Hyreshöjning Fastighetsägareföreningen och 
Hyresgästföreningen har förhandlat om hyran i 
våra hyresrätter. Hyran höjs med 1,95 % från och 
med 1 april. Det är osäkert om höjningen 
kommer att synas redan i nästa utskick av avier. 

Stämman Föreningsstämman som planerades till 
den 27 maj kommer att skjutas fram ytterligare på 
grund av den pågående pandemin. Nytt datum för 
stämman är inte bestämt än. 
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Polering Golv och trappor i trapphus kommer 
att poleras med maskin den 3–4 juni. Viktig 
information kommer att annonseras i trapphusen 
inom kort. 

Trädgårdsskötsel Styrelsen har anlitat en 
person från Veteranpoolen för trädgårdsskötsel 
från maj till och med september.  

Trädgårdsgrupp Under vårstädningen 
framkom idéer om hur gårdens planteringar 
skulle kunna snyggas till och förbättras med 
enkla medel. Några boende på gården har bildat 
en trädgårdsgrupp för detta ändamål. 

Gruppen leds av Catherine Caldefors (port nr 
10). De som är intresserade att engagera sig får 
gärna höra av sig till henne genom 
tradgardsgrupp@brfappelgarden.se. 

Nedsläckning Com Hem har informerat om 
att det analoga tv-nätet kommer att släckas ner 
den 8 september. Detta kan innebära att gamla 
TV-apparater inte längre kommer att fungera 
utan extern digital TV-box. Om ni får problem i 
samband med detta, så kontakta Com Hem för 
att få hjälp. 

Nattvandring Nattvandringen i Dalen har 
tagits upp igen efter att ha legat nere en tid. Mer 
information finns på facebookforumet Dalen 
Dear Dalen. Den som är intresserad av 
nattvandring kan kontakta Christel G Lund via 
facebooksidan.  

Om du ser oroligheter i Dalen med ungdomar 
inblandande kan du kontakta den lokala 
fältassistentgruppen via telefon: 08–508 14 500 
eller faltgruppen.eav@stockholm.se. Vid 
pågående brott kontakta alltid 112.  

Styrelsen har även god kontakt med Polisen 
Globen ifall någon vill förmedla något till dem. 

 


