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Längtar du efter sköna stunder på balkongen? Föreningen 
har sedan ett par månader ett nytt bygglov för inglasning av 
balkonger. Det gäller i 2 år och inglasning som satts igång 
under den perioden måste vara slutförd inom 5 år från det 
att bygglovet trädde i kraft. Bygglovet gäller Balkongrutan, 
Nordiska Profilsystem, Nika och motsvarande system.
 Innan inglasning sätts igång måste du i god tid lämna in 
en  ”Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet” till styrel-
sen. Blankett finns att skriva ut från föreningens hemsida. 
Du kan också få en blankett från husansvarige i ditt hus.
 När du fått ansökan godkänd av styrelsen ska du lämna 
in uppgifter om certifierad kontrollansvarig och en kon-
trollplan för arbetet till Miljö- och stadsbyggnadskontoret  
i Lidingö stad. Därefter ger de startbesked för inglasningen.

Det här är ett utmärkt tillfälle att både göra fint runt våra hus 
och att ha trevligt med nya och gamla grannar. Samling kl 
10:00 vid trädgårdsförrådet högst upp i förrådslängan mel-
lan Äppelstigen 2 och 4. Kl 12:30 serveras en lätt lunch i 
tältet på gräsmattan mellan S. Kungsv. 228 och V. Allén 16. 
Välkommen!

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs vart tredje år 
för att vi ska vara säkra på att ventilationen i våra hus är 
bra och att alla regler följs. Vid förra OVK år 2014 fick en del 
lägenheter anmärkningar. För en tid sedan gick vi runt och 
kontrollerade att felen var åtgärdade. Vi utgår ifrån att det nu 
är gjort. För att kunna utföra årets kontroll måste vi komma 
in i alla lägenheter den 2-4/10. Lappar kommer att sättas 
upp i porten till varje hus med ungefärligt tidsschema för 
kontrollen. Kan du inte vara hemma när kontrollen görs, ska 
du hänga nycklar i kedjan uppe till vänster i din ytterdörr. Ar-
betet utförs av R.T. Driftservice AB. Någon från vår styrelse 
följer med in i varje lägenhet. 

Har du frågor kring OVK, kontakta Mats Chatelain på mejl 
mats.chatelain@gmail.com eller telefon 070-593 94 50 
(uppge då ditt lägenhetsnummer). 

 INFOBLAD 
 TILL MEDLEMMAR 
 OCH HYRESGÄSTER
 Nr 3 - september 2017

 NYTT BYGGLOV FÖR BALKONGINGLASNING

   BESIKTNING AV VENTILATION DEN 2-4 OKTOBER

 HÖSTSTÄDNING DEN 21 OKTOBER 



 LÄR KÄNNA DIN GRANNE!
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Visste du att det finns en trevlig träffpunkt för seniorer all- 
deles intill vår förening? Den heter ”Mötesplats Brevik” och 
håller till vid Hemköp i Breviks centrum, adressen är S:a 
Kungsvägen 240 A . Där bjuder man varje vecka  på roliga, 
nyttiga och lärorika aktiviteter  av olika slag. Du kan gå på 
gymnastik, njuta av Qi gong, spela kort, lyssna på musik el-
ler föreläsning över en kopp kaffe med dopp i Fredagscaféet 
och träffa trevliga människor. Aktuellt program finns anslaget 
på porten. ”Mötesplats Brevik” drivs av frivilliga krafter i sam-
arbete med Lidingö Stad. Mer information lämnas av Anne 
Rick i Lidingö stad, tel 7313194 och Inger Skogster i Brf  
Huvudgården, tel. 7661350.

Signe Adeen
Äppelstigen 2 

Gröna fingrar på balkongen
Med sol, lä och gröna fingrar kan man komma långt i sina 
trädgårdsdrömmar, det har Signe visat. Hon bor med mam-
ma Eva och lillebror Palle en trappa upp på Äppelstigen och 
går sista året i Södra Latin, en skola som gjort sig mest känd 

ÅRSSTÄMMA DEN 25 OKTOBER

Härmed kallas alla medlemmar till årets stämma i 
Brf Äpplet 1-5 onsdagen den 25 oktober kl. 18:30. 
På stämman sker bl. a. val tillstyrelsen. Du får också 
möjlighet att ställa frågor till styrelsen, komma med 
förslag och träffa andra föreningsmedlemmar. Stäm-
man hålls i lokalen på plan -1, Södra Kungsvägen 
238, nedre portingången. Välkommen!

för sång-musik-dans. För Signe är det just nu inte artistlivet 
som lockar, utan något mer jordnära. 
Familjen Adeen hade haft odlingslådor på landet när barnen 
var små, men det var först i vintras som Signes odlarambitio-
ner började spira på allvar. Hon och Eva inhandlade växter 
och krukor på IKEA och Signe följde med stort intresse de 
små plantornas utveckling. Nästa fas i odlandet inträffade 
när grannarna, Eva och Olov, hade samlat ihop frön från 
cocktailtomater och planterat i små krukor. Tomatplantorna 
blev till slut så många att övriga grannar i huset erbjöds att 
ta för sig. Signe tackade och tog emot.
 Nu är det höst och skördetid och familjen Adeens balkong 
liknar allt mer en djungel. Där blommar solrosor, där växer 
jättelika tomatplantor och plantor av vita bönor. Dessutom 
växer där murgröna, avocado, plantor från frö av cherimoya, 
paprika, citronmeliss och mycket mer.
 Det har varit ett lärorikt odlarår för Signe och hon har redan 
planer för nästa år. Då blir det mer tomater, mer sockerärter, 
mer kryddor. Och kanske kunde man bilda en liten odlar-
grupp i vår samfällighet och ställa ut pallkragar för odling i 
området? Det skulle kunna bli ett intresse att samlas kring… 
Visst låter det trevligt! 

 MÖTESPLATS I BREVIK 


