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Detta är ett informationsblad
från styrelsen i BRF
Äppelgården.
För att komma i kontakt med
styrelsen mejla till:
styrelsen@brfappelgarden.se

Förskolelokalen Styrelsen har anlitat
arkitekten som ritat de båda lägenheterna som
projektledare. Vi har i samråd med arkitekten
valt att driva projektet som en totalentreprenad.
Det innebär att ett och samma företag har det
totala ansvaret för projektet. I nuläget är
förfrågningsunderlaget nästan klart att skickas ut
till flera entreprenörer. Genom att bedöma de
inkomna svaren på förfrågningsunderlaget
kommer därefter en entreprenör att väljas ut.
Entreprenören kommer under arbetets gång
använda styrelsens kontor (f.d. bastun, intill
tvättstugan) som uppehållsrum. Det kommer
därmed inte behövas några byggbaracker på
gården. Delar av den f.d. förskolegården
kommer att spärras av. Uthyrningen av
föreningslokalen kommer inte att påverkas
Städdag Den 23 oktober kl. 10–15 är det dags
för höstens städdag då vi gemensamt städar och
förbättrar vår gård. Föreningen bjuder som
vanligt på grillat till lunch. Det är vårt
gemensamma ansvar att städdagen genomförs på
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ett säkert sätt för att förhindra
smittspridning.
Container I samband med städdagen
kommer en container för brännbart avfall att
finnas tillgänglig.
Cykelrensning Cyklar som har ägare måste
märkas upp. Styrelsen kommer snart att
skicka ut instruktion för märkning i ett
separat informationsblad. Cyklar som inte
märkts senast den 22 oktober kommer att
flyttas undan för att senare slängas.
Brandinspektion Anticimex utförde sin
årliga brandinspektion under sommaren. De
påpekade att lösa föremål förvarades i
trapphus och källargångar, vilket inte är
tillåtet. De lyfte också att brandfarliga ämnen
inte får förvaras i källarförråden.
Kräftskiva I mitten av augusti anordnades
en mycket trevlig kräftskiva på gården där 45
personer deltog. Förhoppningsvis är detta
starten på en ny tradition.

FRÅGOR OM AVGIFT, HYRA
ELLER EKONOMI
Tel: 08-409 040 30
Telefontid: vardagar 08.30-16.00
E-post: info@bblick.se
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styrelsen@brfappelgarden.se
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FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH
FELANMÄLAN
Tel: 08-39 06 50
E-post: info@akerlundsfastighet.se
Jour: 08-18 70 00 (endast akuta ärenden)
Hisspartner jour: 08-454 20 33

