
KALLELSE | Årsmöte 2022
Äppelträdgårdens samfällighetsförening
Fysiskt möte i scoutstugan 20 april 2022 kl. 19:00-21:00

Välkomna på årsstämma för Äppelträdgårdens samfällighet
onsdagen den 20:e april kl 19.00

Anmäl dig genom att skicka ett mail till appeltradgarden@gmail.com så vi vet hur
många som väntas dyka upp. Genom att delta på årsmötet kan du påverka hur ditt
bostadsområde underhålls och utvecklas.

Vad har hänt i området sen förra årsmötet?
● Omdränering av lilla garaget.
● Fortsatt diskussion kring hur vi ska lösa laddning av elbilar i garagen på ett

säkert sätt.
● Inköp av två nya gräsklippare till området.
● Service av ståldörrarna i garage och förråd så att de går lättare att stänga.
● Områdets bänkar har fått nytt trä.
● Radonmätningar har utförts hos vissa boenden.
● Byte av öppningsmekanism till stora garagets port.

Planerade aktiviteter 2022
● Asfaltering av parkeringsytan/infarten till stora garaget.
● Garagestädning
● Spolning av dagvattenbrunnar
● Beskärning av fruktträd

Övrigt
Ommålning

● Parkeringen vid Parkterrassen: Ommålning är en stor utgift för samfälligheten
och något vi kan utföra själva. Stolparna för staketet kring parkeringsytan
behöver målas om och styrelsen söker några som kan ta sig an dessa. Vilka är
frivilliga?

● Privata staket och fasader är i behov av att målas lite varstans i området. Detta
är respektive fastighetsägares ansvar men också en bra aktivitet att genomföra
tillsammans. Varför inte ha en gårdsfest i anslutning till målningen och lära
känna dina grannar. Verktyg och erfarenhet finns men det behövs en drivande
person från respektive gård för att hålla ihop det. Kontakta Johan Eed,
Riksrådsgränd 4 för mer information och frågor.
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Elbilsgruppen
● Elbilsgruppen jobbar vidare med två alternativ. Mer information kring detta

kommer på årsmötet
● Elbilsgruppen behöver fler engagerade medlemmar för att få arbetet att

fortlöpa. Har du elbil, funderar på att skaffa en  eller vill bidra till att göra
föreningen mer attraktiv? Toppen! Anmäl dig till gruppen via
appeltradgarden@gmail.com eller vid årsstämman.

Om du inte har möjlighet att närvara kan du ge din rösträtt till ett ombud. Det görs
genom att skriva och underteckna en fullmakt som kan lämnas in av valt ombud vid
årsmötet. Du kan endast vara ombud åt en person.

Vi hoppas att få se dig och er på årsmötet!
Styrelsen i Äppelträdgårdens samfällighetsförening

Bilagor
Bilaga 1: Dagordning
Bilaga 2: Förvaltningsberättelse
Bilaga 3: Årsredovisning
Bilaga 4: Inkomst- och utgiftsstat 2021
Bilaga 5: Förslag till ny styrelse

Bilagorna finns tillgängliga digitalt via föreningens hemsida http://appeltradgarden.se/aktuella-dokument/
Om du önskar en papperskopia av bilagorna, skicka ett mail till styrelsen@appeltradgarden.se
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