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INFOBLAD 
TILL MEDLEMMAR    
OCH HYRESGÄSTER 
 
N
 

Kandidater till styrelsen sökes  
 
Har du tips på medlemmar som du tycker skulle kunna 
göra en riktigt bra  insats  i vår styrelse? Eller du kanske 
själv är  intresserad?  I slutet av oktober har vi årsstäm‐
ma och då ska förslaget till ny styrelse presenteras.  
   I valberedningen sitter Jan Söderberg, Morgan Darell, 
Niclas  Ekholm  och  Anders  Rosswall.  Tveka  inte  att 
kontakta dem med dina förslag.  

 

Sköna maj välkommen…” 
aj! Först lite svalt, men 

 
är  en  dem  om  de  är  bra  och  ekonomiskt  rimliga.  I 
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”
Åh vilken härlig städdag, den 11 m
det blev  varmare    i  takt med  att  solen  steg på himlen. 
Anslutningen  var  god  när  Fredrik  Lindvall  delade  ut 
arbetsuppgifter  till  de  olika  husen. Ogräs  skulle  rensas, 
blommor  planteras,  komposter  tömmas,  plank  tvättas 
med mera. Det blev så fint, en fröjd för ögat! Som vanligt 
avslutades  aktiviteten med  lunch  och  en  stunds  trevlig 
samvaro i vårt tält. Stort tack till alla deltagare! 
 

 
En oas värd att vårda
Parken  runt  vår  förening 
njutning  för  ögat  och  en  skön 
plats både  för stilla stunder och 
lek för barnen. Breviks Samfällig‐
hetsförening  tog  förra  hösten 
initiativ  till  en  trädgårdsgrupp 
som  regelbundet  ska  se  över 
parken  och  föreslå  skötsel  och 
förbättringar.  Samfällighetens 

styrelse  tar  sedan  ställning  till  förslagen och  genomför 

trädgårdsgruppen  finns  representanter  från  våra  tre 
bostadsrättsföreningar  och  småhusen.  Några  exempel 
på  gruppens  initiativ  är  att  kontakt  har  tagits  för  att 
kommunen  ska  slutföra  upprustningen  i  och  kring 
paviljongen, en del mindre  träd har  tagits bort, buskar 
har  klippts  och  några  fågelholkar  har  satts  upp. 
Representanter  i  gruppen  från  Brf  Äpplet  1‐5  är 
Marianne  Söderberg  och  Anders  Rosswall.  Har  du 
synpunkter  och  idéer  för  parken,  kontakta  gärna  dem.

Vad händer med portarna  

matiskt  reservbatteri‐

om strömmen försvinner?  
Vid  strömavbrott    aktiveras  auto
er så att portarna kan öppnas med  låsbrickorna. Batte‐
rierna  räcker  i cirka  tre  timmar, vilket är  tillräckligt  för 
att  klara  de  flesta  strömavbrott.  Skulle  avbrottet  bli 
längre,  har  styrelsen  tillgång  till  back  up,  så  att  alla 
portar  kan öppnas.  Inifrån  kan dörrarna alltid öppnas, 
även om strömmen försvunnit. 

 

 



 

L

Nya medlemmar 
Den 1 juli har Madeleine  och 
Helena  Ahlin  tillträde  till  sin 
lägenhet  i Södra Kungsvägen 
228. Vi hälsar dem välkomna 
och hoppas att de ska trivas i 
vår förening! 

ÄR KÄNNA DIN GRANNE 
 

Familjen Hedenström/Feldt 
Äppelstigen 2 
 
Eva  Hedenström  och  Lars‐Olov  Feldt  bor med  barnen 
Klara 15, Jonathan 13, Ellen 3 och tvillingarna Simon och 
Matteus  9  månader  på  bottenplanet  i  Äppelstigen  2. 
Ytterligare  en  familjemedlem  är  katten  Lisen,  4  år. 
Lägenheten  var  från  början  en  2:a, men med  kreativa 
lösningar och ett stort mått händighet har de förvandlat 
den  till en 5:a,  inklusive ett  lekrum där  klädkammaren 
en gång var.   
   Tycker du att det  låter  trångt? ”Det är  inte så  farligt” 
säger  Eva, Olov och barnen.  ”Vi  trivs med  att bo nära 
varandra, men om några år måste vi nog  försöka hitta 
något lite större”. En bidragande orsak till trivseln är det 
generösa  extra  rum  som  altanen  innebär.  Under  den 
varma årstiden är det en plats som familjen gärna vistas 
på. Där  finns odlingslådor,  stora  krukor och  sittbänkar. 
Dessutom  har  barnen  ett  eget  utrymme  i  den  egen‐
händigt byggda lekstugan alldeles intill. Det är en prydlig 
liten  stuga med  två  små  bäddar,  ett  fönster  och med 
taket täckt av sedumväxter.  
   Låt oss ta det från början: Eva är Lidingötjej och växte 
upp i Skärsätra. Hon gick i Högsätra skola och efter det i 
Gångsätra  gymnasium,  samhällsvetenskaplig  linje. Efter 
gymnasiet  arbetade  hon  bland  annat  en  period  på 
Riksteatern,  gick  diverse  kurser  och  läste  till  slut  till 
miljövetare vid Södertörns högskola.  
   Olov  är  uppvuxen  i  Värmland,  närmare  bestämt  i 
Torsby  och  Sunne.  Efter  gymnasiet  läste  han  teologi, 
sociologi  och  psykologi  i  Lund.  Hans  skånska  vistelse 
inkluderade  även  en  period  i  Helsingborg,  innan  han 
flyttade till Tjärhovsgatan i Stockholm. 
   Eva  och  Olov  möttes  första  gången  på  Carmen,  ett 
populärt  ölkafé  på  Söder.  Den  första  ”dejten”  skedde 
kort  därefter,  under  en  promenad  på  Skansen  den  14 
maj  år 2000.  Faktiskt på dagen 19 år  före  vår  träff  för 
den  här  lilla  intervjun.  Att  det  var  kärlek  vid  första 
ögonkastet  förstår man när de berättar att Olov  redan 
efter 2 månader tog sitt pick och pack och flyttade in hos 
Eva  i  Västertorp.  Ytterligare  en  anledning  att  fira  just 
den 14 maj är att Ellen fyller 3 år samma dag. Hon visar 
stolt  upp  en  röd  och  en  grön  träbil  som  hon  fått  i 
present.  ”Jag  älskar  bilar”,  säger  hon.  Den  förtjusta 
blicken gör att man tror henne. 

   Med  rötterna  på  Lidingö  blev  det  så  småningom 
naturligt för Eva att  introducera vår ö för Olov. Och när 
det  blev  aktuellt  att  se  sig  om  efter  ett  lite  rymligare 
boende än i Västertorp gav de sig iväg till Lidingö för sin 
första  lägenhetsvisning.  Det  blev  napp  direkt.  Lägen‐
heten de  föll  för  låg  i vårt nybyggda område  i Brevik.  I 
samma  lägenhet bor de  fortfarande kvar, 15 år senare. 
Man förstår att de trivs!  
   Ungefär samtidigt som lägenhetsköpet anställdes Olov 
på Akademikernas a‐kassa, där han fortfarande är kvar. 
Eva  är  anställd  i Danderyds  kommun  som  avfallsplane‐
rare.  Hennes  kunskaper  bidrog  bland  annat  till  att  vi 
satsade på  insamling  av matrester  för  framställning  av 
biogas i vår förening. Ett bra initiativ. 
   Det  råder  inget  tvivel om vilket  intresse Eva odlar på 
fritiden. Jo, just det; hon odlar. I köksfönstret, under den 
klara  växtbelysningen,  står  små  späda  plantor  i  olika 
storlekar, på olika hyllor och i flerdubbla rader. Här finns 
gurka,  bönor,  kronärtskocka,  majs,  tomater,  paprika 
med mera.  I odlingslådor vid uteplatsen odlas  rabarber 
och ett stort antal växter jag inte kan identifiera. 
   Familjen Hedenström/Feldt har  sedan några  år  ytter‐
ligare ett smultronställe som de gärna drar  iväg till, det 
är på Ringsö  i Mälaren, nära Stallarholmen. Där har de 
en  gård  som  erbjuder  mer  plats  än  i  lägenheten  på 
Äppelstigen. Man  kan  förstå  att  de  längtar  efter  den 
större tomten och det rymligare huset. Men tro inte att 
de  tar  chansen  och  bor  i  separata  rum  bara  för  det. 
Nejdå,  de  bor  tillsammans  i  ett  rum  även  på  Ringsö. 
Sådana är de, familjen Hedenström/Feldt.     …………………

 

 

 
 
 
 

 

Styrelsen i Brf Äpplet 1-5 tillönskar alla en riktigt skön sommar!  

Kul kalas för alla barn  
Planeringen är i gång inför en sommarfest för förening‐
ens  alla  barn  i  augusti.  Detaljerna  är  inte  klara, men 
ambitionen  är  att  ordna  ett  riktigt  roligt  kalas  med 
många  aktiviteter.  Detaljer  och  datum  kommer  att 
anslås i portarna så snart planeringen kommit en bit till. 
Håll utkik! 


