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Skyddsrum På grund av det rådande 
säkerhetsläget har frågor kring skyddsrum 
aktualiserats. Föreningen har ansvar för ett 
skyddsrum i källaren mellan port nr 10 och 14 
(förråden). Information om hur skyddsrum 
fungerar finns väl beskrivet på www.msb.se. 
Styrelsen håller nu på med inventering av 
skyddsrummets utrustning och skick. 

Föreningsstämma Den 19 maj kommer 
föreningsstämman att hållas. Kallelse till 
stämman kommer att skickas ut separat. 

Motioner Senast den 17 april ska motioner till 
föreningsstämman vara styrelsen tillhanda. 
Motioner kan skickas via e-post till styrelsen 
eller läggas i föreningens brevlåda i port nr 2. 

Städdag Den 23 april kl. 10–15 är det dags för 
vårens städdag då vi gemensamt städar och 
förbättrar vår gård. Städdagen är också ett bra 
tillfälle att lära känna sina grannar, något som är 
extra viktigt i dessa oroliga tider. Föreningen 
bjuder som vanligt på grillat till lunch.  
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Ombyggnaden Den 28 mars kommer FMS 
Bygg AB att påbörja arbetet med att bygga 
om den gamla förskolelokalen till lägenheter. 
FMS Bygg AB kommer att ha tillgång till 
föreningslokalen under arbetet. Arbetet 
kommer att utföras på vardagar kl. 7–17.  

Föreningslokalen Byggfirman kommer att 
disponera föreningslokalen under 
ombyggnaden. Under ombyggnaden kommer 
det därför inte vara möjligt att boka lokalen. 
Styrelsen arbetar på att försöka lösa redan 
gjorda bokningar.    

Värmesystemet Efter tidigare läckage i 
värmesystemet kommer underhållsarbete att 
utföras i vissa lägenheter. Avisering om detta 
arbete kommer att ske separat.  

Cykelrensning Under höstens städdag 
ställdes omärkta cyklar undan. Dessa 
kommer inom kort att forslas bort. Hör 
genast av dig till styrelsen om du saknar en 
cykel som kan ha ställts undan!  
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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 


