
Brf Äppelgården (Annedal)

Rörliga frågor, ska alltid frågas:

● Vad ingår i månadsavgiften? Värme och kallvatten. TV-kanaler och bredband 100mbit

- Finns det några obligatoriska tillägg? Vatten och el debiteras individuellt.

Från 1 dec kommer vi få byta bredbansleverantör och få 1000 mbit. Troligen blir det Ownit.

● Finns det någon beslutad avgiftsförändring? nej

- Om ”ja”, när träder den i kraft och hur mycket ändras den?

● Aktuell skuld för fastighetens nuvarande lån?  15.215 984 kr

- Hur mycket amorterade ni 2020?  54 252 kr

- Hur mycket amorterade ni 2021? 87 767 kr

● - Hur mycket planerar ni amortera 2022?  40 984 kr

- Löper några lån ut 2022?? Vad är nya räntesatsen och löptiden i så fall? STIBOR + 0.45.

- Status på de/de lån som löper ut i år? Läs i årsredovisningen hur det var för 2021.

● Äger föreningen marken eller är den upplåten med tomträtt? Tomträtt

- Om tomträtt: När ska den omförhandlas? 2030

- Hur länge löper den?

- Är avgälden fast eller följer den index och ökar varje år?

- Kommer det förändra föreningens avgifter/ekonomiska situation?

● Hur många hyresrätter respektive lokaler finns i föreningen? Inga

-Om lokaler finns, vilken verksamhet bedrivs där?

● Accepterar föreningen juridisk person? Nej

● Accepterar föreningen delat ägandeskap? Ja

- Om ”ja”, finns en minsta ägarandel? föreningen godkänner inte att en förälder står för

kontraktet åt sitt barn

- Har föreningen någon policy kring max. antal ägare på en lägenhet?

● Har fastigheten genomgått några omfattande renoveringar?

- I så fall, vad och när? (Vi vill mest veta om stammar, tak och fasad är gjort och när).

Renovering av ventilationssystemet 2019.

2020: Stamspolning

● Ska fastigheten genomgå några omfattande renoveringar? nej

- Om ”ja”, vad skall göras och när?

● Finns 3-fas el indraget i lägenheterna?



● Finns Kabel TV/Fiber i fastigheten? Fiber finns i fastigheten.

TV, telefoni och bredband (100 mbit) levereras via telia och ingår i månadsavgiften.  Vi

kommer att få 1000 mbit från 1/12-22.

- Vilken leverantör? Kommer troligen byta till Ownit.

- Kostnad? Ingår i avgiften

● Har föreningen några parkeringsplatser? Kostnad för dessa? I föreningen finns det 20 platser

varav 2 handikapplatser och 1 mc-plats. Föreningen har tillgång till 4 st laddningsplatser.

I dagsläget är alla garageplatser uthyrda och det är kö. Det är 4 personer i  kön.

Platserna kostar 900kr/månad för vanlig parkering, och  400 kr extra för hybrid och 600 extra

för elbil.

Garage platserna kommer att höjas till 1050 kr vid årsskiftet. Tillägget för elbil planeras vara

oförändrat.

● Föreningens kontaktperson? (i första hand för internt bruk)

- Namn Maria Frank

- Mobilnummer 076 0285864

- Mailadress flygandefoten@gmail.com

● Kan vi maila medlemskapsansökan eller måste den gå via post?  Det går bra att maila.

styrelsen@appelgarden.org

● Var vänder vi oss för att få ut mäklarbild? (Har ni någon Ekonomisk förvaltare?) Fastum

● Finns det något annat som har förändrats sedan vår senaste kontakt, eller något vi bör känna

till inför försäljningen?

Basfrågor, som inte ”kan” förändras och förmodligen inte behöver frågas om vi sålt förut i brf:
● Organisationsnummer: - 716421-7122

● Vilket år bildades föreningen? 2009

● Antal lägenheter i föreningen? 28

● Byggnadsår? 2010

● Är föreningen klassad som en oäkta eller äkta förening? Äkta

● Överlåtelseavgift/Pantsättningsavgift:

- Överlåtelseavgift: Ja, 2,5 % av gällande basbelopp debiteras köparen eller säljaren? Köparen

- Pantsättningsavgift: Ja, 1 % av gällande basbelopp debiteras pantsättaren per pant? Ja

● Föreningens inställning till andrahandsuthyrning? Kan accepteras om alla i styrelsen

godkänner

mailto:styrelsen@appelgarden.org


● Gemensamma utrymmen:

Barnvangsförråd och cykelförråd finns. Tillsammans med brf Chateu Mattis delar föreningen

garage, återvinningsrum och gård i en så kallad ”samfäldighet”. En gemensamhetslokal via

samfälligheten som delas med Brf Chateau Mattis. Lokalen har ett fullt utrustat kök med plats

för upp till 30 personer, ej för övernattning.

● Är det 2- eller 3-glas fönster? 3-glas

● Vad har föreningen för uppvärmning? Fjärrvärme

● Vilken typ av ventilation är det i huset? Mekanisk till och frånluft (FTX)

- Om ej självdrag: Är det möjligt att installera köksfläkt med utsug eller endast kolfilterfläkt?


