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Vårbrev 2019 | Äppelträdgårdens Samfällighetsförening 
 
 
Hej i vårsolen! 
 
Med påsken kom våren till vårt område och plötsligt känns vår webbsidas huvudbild väldigt 
utdaterad! Efter städdagen ska vi kunna njuta av nya bilder. Besök gärna appeltradgarden.se lite 
då och då för att ta del av senaste nytt under fliken Aktuellt. 
 
Årsmöte 2019 
Cirka 30 hushåll var representerade på föreningens årsstämma den 26 mars. Till mötet hade inga 
motioner inkommit i år. Vi diskuterade bland annat det kommande målningsprojektet av 
områdets slamfärger och uppstart av elbilsgruppen. Stämman valde också en ny styrelse. Tack 
till er medlemmar som medverkade i mötet! Protokoll finns att läsa på appeltradgarden.se under 
Bra att veta A-Ö > Aktuella dokument.  
 
Nya styrelsen 
Den nya styrelsen för verksamhetsåret 2019-2020 är: 
Magnus Kähler  Ordförande 
Andreas de Haan Kassör 
Nonny Davidsson  Ledamot (Information) 
Ellinor Ölander  Ledamot (Trädgård) 
Daniel Törnquist Ledamot (Underhåll) 
Jens Hagman  Suppleant (Elbilsgruppen) 
Mumlan Nyhlin Suppleant 
 
Målningsprojekt 
Under året ska målningsarbete av områdets slamfärgsytor påbörjas. Vi pratar just nu med flera 
olika målerifirmor för att få så mycket information som möjligt om arbetets omfattning och 
kostnad. Vi kommer att informera alla medlemmar när vi har hittat en samarbetspartner och tagit 
fram ett konkret förslag kring finansiering och tidplan. 
  
Garageplatser 
Styrelsen arbetar just nu med att inventera garageplatserna i det stora garaget för att se till att 
alla erbjuds en fast garageplats utan att behöva låna av varandra eller vara osäkra på vilken plats 
som gäller. Inom kort kommer vi att presentera en uppdaterad lösning med så liten justering som 
möjligt för samtliga boende.  
 
På tal om parkering så vill vi uppmana föreningens medlemmar att parkeringsförbud fortsatt 
råder på plattorna på gård 5 (Stormansgränd 11-21, 20-34). Detta på grund av att vissa plattor är 
spruckna och vi arbetar just nu med att se över och reparera detta. Ytan är inte konstruerad att 
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tåla tyngden som parkerade bilar medför varför ytan ska användas för detta ändamål endast i 
nödsituation. 
 
Elbilsgruppen 
I samband med garageutredningen börjar elbilsgruppen att titta på olika möjligheter för att få till 
laddning av elbilar och laddhybrider. En god nyhet är att i den nya regeringsbudgeten har man 
från och med juli 2019 återinfört möjligheten att söka stöd för installation av laddstationer. 
 
Området och vår trädgård 
Den 5:e maj samlas vi för vårens trädgårdsdag. En inbjudan har delats ut till samtliga hushåll. Vi 
startar kl. 10 med en samling i Äppellunden (gräsytan bakom och mellan Parkterrassen, Gällsta 
Bygränd och Riksrådsgränd) och rundar av kring klockan 14. Vi hoppas att så många som möjligt 
kan medverka. I höstas var vi ett riktigt stort gäng och vi fick mycket gjort tillsammans. Sedvanligt 
pausar vi för grillunch i Äppellunden. 
 
Trädgårdsgruppen 
För att se till att grönområdets helhetsintryck bevaras har varje gård en trädgårdsrepresentant. 
Dessa samlas en till två gånger om året för att gå igenom framtida planer för trädgården, 
gemensamma inköp m.m. Gruppen har stort stöd av trädgårdskonsulterna på Hillbillies som gör 
en årlig genomgång av grönområdena.  
Just nu saknar vi trädgårdsrepresentant för gård 3 (Riksrådsgränd) och efterlyser därför någon 
som kan ta över stafettpinnen. Hör av dig till styrelsen på appeltradgarden@gmail.com. 
 
Saknar du något på din gård, är något trasigt eller har du idéer för planteringar eller liknande? Hör 
av dig till din trädgårdsrepresentant: 
 
Gård 1 Mumlan Nyhlin (SG10) och Johanna Törnquist (SG2) 
Gård 2 Tomas Bergqvist (PT 4) 
Gård 3 Saknas 
Gård 4 Johan Bössman (GB 8) 
Gård 5 Ellinor Ölander (SG21) 
 
Däckförråd och däck som ska återvinnas 
På städdagen kommer vi tillsammans se över våra däckförråd. Vissa däck har varit omärkta 
under en längre tid och styrelsen har vid flera tillfällen uppmanat föreningens medlemmar att titta 
till dem för att se om de har en ägare som fortfarande bor i området. Städdagen den 5 maj blir 
sista chansen för dessa omärkta däck att ta upp plats i däckförråden. 
 
Vi uppmanar därför samtliga boende att ta en sväng förbi däckförråden innan städdagen för 
att tydligt märka upp dina däck. På så sätt är detta snabbt gjort på städdagen.  
 
Enklast möjliga sätt att märka upp dem är med papptejp. Skriv därpå din adress och gärna namn 
och telefonnummer.  
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Vi hoppas kunna transportera de däck som inte har någon ägare till Skå återvinningcentral under 
städdagen.  
 
Gräsklipparschema 
I området hjälps vi som bekant åt med gräsklippningen. Ett nytt gräsklipparschema är framtaget 
för sommaren 2019 och ligger med i detta brev. Det nya schemat skiljer sig från tidigare år så se 
till att du slänger det gamla om du har ett sådant kvar och gör minnesanteckningar om det nya. 
Gräsklippningen drar igång v. 20 och sträcker sig till v. 40. 
 
Klipphjälp 
Under åren har vi haft hjälp med klippningen av företagsamma ungdomar i området. I år ställer 
Wilhelm André på Parkterrassen 15 upp. Om du själv inte har möjlighet att klippa under någon 
eller samtliga veckor som tilldelats din adress i år kan du antingen byta med en granne eller anlita 
Wilhelm. Wilhelm är 14 år och går i sjunde klass på Ekebyhovsskolan. Han är van att hantera 
gräsklippare. Wilhelm kontaktas via Jesper André på telefonnummer: 070-5520210. En klippning 
betalar vi 300 kr för och Wilhelm vill gärna ha betalt via swish på Jespers telefonnummer.  
 
Leveranser till området 
Vi vill påminna om att vi vill ha så lite trafik i området som möjligt. Speciellt av tyngre fordon. 
Detta för barnens säkerhet och för att undvika skador på området. Uppmana dina leverantörer av 
post, paket, mat och liknande att parkera utanför området och gå den sista biten till din dörr. Det 
skapar ett tryggare område för samtliga boende.  
 
Grillning 
Grillsäsongen är här! Det går fint att grilla på altanen, men ta hänsyn till dina grannar (placering av 
grill, vindriktning) och till miljön. Vid kolgrill, använd gärna alternativ till tändvätska när du tänder 
grillen; exempelvis tändpapper eller tändkuber märkta med Bra Miljöval eller Svanen, el-tändare 
eller tändrör. Det luktar mindre och är mer miljövänligt. 
 
Gasolgrillar 
I Sverige sker varje år ett antal incidenter med explosion och brand orsakat av gasolgrill. Korrekt 
handhavande blir extra viktigt för Äppelträdgården eftersom vi bor tätt. 
 
För säker hantering av gasolgrillen, tänk på följande: 

● Ställ inte gasolbehållaren i direkt solljus eller annat ställe där den kan bli för varm; trycket 
ökar vilket kan orsaka explosion. 

● Låt inte behållaren stå i utrymmet under grillen när du grillar utan vid sidan om.  
● Förvara alltid gasolbehållaren stående upprätt (för att säkerhetsventilen ska fungera) och i 

ett ventilerat utrymme. 
● Vrid av och koppla från gasolbehållaren när grillen inte är i bruk.  
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● Inför varje ny säsong, kontrollera så att inte slangen har krackelerat eller har sprickor; då 
behöver den bytas. Undersök eventuellt läckage med läckspray eller genom att pensla 
kopplingspunkter och slang med såpavatten. 

● Säkerställ att gasolbehållaren är läcktestad och kontrollerad, och att säkerhetsventilen 
fungerar. När du byter in en tom behållare mot en ny hos en seriös aktör, ska det finnas en 
etikett på den nya behållaren med kontrolldatum.  

 
För mer info, läs MSB:s skrift om gasol för hem och fritid: appeltradgarden.se/gasol. 
 
Tillsammans 
Vi välkomnar all hjälp från er medlemmar så att vi tillsammans kan uppnå ett så trivsamt och bra 
område som möjligt. Tveka inte att maila era tankar, idéer och förbättringsförslag till 
appeltradgarden@gmail.com.  
 
Om vissa av er är särskilt händiga så vore det fantastiskt med ytterligare hjälp till att utföra 
enklare saker som kanske inte kräver hantverkare. Det kan handla om enklare underhållsmålning, 
dörrar till garage som lätt kränger sig vid skiftande årstider etc. 
 
För felanmälan, hör gärna av er genom att fylla i det här formuläret: appeltradgarden.se/fel. 
 
 
 
Väl mött på städdagen! 
Styrelsen 


