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Städdag Den 17 oktober kl. 10–15 är det dags för 
höstens städdag då vi gemensamt städar och förbättrar 
vår gård. På grund av pandemin gäller fortfarande: 

• att du inte får delta om du känner dig sjuk eller 
har symtom 

• att du inte ska delta om du tillhör en riskgrupp 
• att vi håller avstånd  
• att vi undviker trängsel vid trädgårdsförrådet. 

Det är vårt gemensamma ansvar att städdagen 
genomförs på ett säkert sätt för att förhindra 
smittspridning.  

Container En container för brännbart avfall, grovsopor 
och trädgårdsavfall kommer att finnas vid tvättstugan i 
samband med städdagen (öppen lördag och söndag). 
Observera att elektronik, byggavfall och miljöfarligt 
avfall absolut inte får lämnas i containern. 

Husdjur Det har kommit klagomål om lösspringande 
katter som förorenar och smiter in till grannar. Styrelsen 
vill påminna om att djurägare måste se till att deras 
husdjur inte blir till besvär för grannarna. Det är inte 
tillåtet att rasta husdjur på gården. 

 

Informationsmötet På informationsmötet den 23 
september tog styrelsen upp följande: 

• Föreningens ekonomiska situation är god. 
Jämfört med andra föreningar i Dalen har vi 
låga avgifter och låg belåning. 

• Föreningen har sökt bygglov för att göra om 
förskolelokalen till två fyrarumslägenheter 
på 95 respektive 105 kvadratmeter. 

• Föreningen har sökt statligt stöd för att sätta 
upp solceller på taken. Om det är 
ekonomiskt fördelaktigt återstår att räkna 
på. 

• Kommunen har erbjudit föreningen att köpa 
loss tomten för 68 miljoner kronor. En 
första grov kalkyl gjord av vår ekonomiska 
förvaltare tyder på att det på lång sikt skulle 
vara lönsamt för föreningen att äga tomten. 
Lönsamheten beror på hur mycket 
tomträttsavgälden kommer att öka och på 
det framtida ränteläget. 

BRF ÄPPELGÅRDEN FRÅGOR OM AVGIFT, HYRA 
ELLER EKONOMI 

FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH 
FELANMÄLAN 

Grusåsgränd 2-52 Tel: 08-409 040 30 Tel: 08-39 06 50 
121 30 Enskededalen Telefontid: vardagar 08.30-16.00 E-post: info@akerlundsfastighet.se 
styrelsen@brfappelgarden.se E-post: info@bblick.se Jour: 08-18 70 00 (endast akuta ärenden) 
www.brfappelgarden.se  Hisspartner jour: 08-454 20 33 
www.facebook.com/groups/brfappelgarden   
 

Äppelgården 

Detta är ett informationsblad 
från styrelsen i BRF 
Äppelgården.  

För att komma i kontakt med 
styrelsen mejla till: 

styrelsen@brfappelgarden.se 


