
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, september 2011

This Newsletter is available in english at www.granatapplet.se 

Här kommer lite information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening.

1. Nya portkoder
30/9 kommer nya portkoder att gälla. Info till respektive port kommer distribueras separat 
i varje lägenhets postfack.

2. Felanmälan
All felanmälan sker alltid till styrelsen, kontaktperson Karin Palmlund, 0766-32 41 30 
eller  karin.palmlund@telia.com. Vid felanmälan är det viktigt att uppge vad som är fel 
och var samt dina egna kontaktuppgifter. Normalt sker alla anmälningar till resp 
leverantör och även deras åtgärder under kontorstid. Vid brand ring 112 

3. Cykelrummen
En arbetsgrupp som består av Mattias Söderlund, Lisa Bengtsson samt Carolina Johansson 
har bildats. Uppgiften är att se över cykel/barnvagnsrummen och se hur vi kan optimera 
utrymmena och få bättre ordning. Har du några tankar och förslag, maila 
mattias.soderlund@webaid.se

4. Sopor och Källsortering
Vi har i sommar haft problem med tömningen av tidningsbehållaren. Efter dialog med 
entreprenören Sita hoppas vi nu att det ska fungera i fortsättningen. Behållaren ska 
tömmas varannan vecka. 

Vi ökat kapaciteten i källsortering genom större kärl och tätare tömning. Påminner dock 
om att alltid lägga förpackningar i kärlen och aldrig på locken eller marken. Också viktigt 
att vika/pressa ihop pappersförpackningarna innan de läggs i kärlen. Förutom hårdplast 
kan man sedan en tid tillbaka även lägga mjukplast och frigolitförpackningar i plastkärlen. 
Tömningsfrekvensen är numera varannan vecka på allt utom pappersförpackningar som 
töms varje vecka. Är kärlen fulla får man vänta tills de töms. Det finns också allmänna 
återvinningsbehållare bakom Mulle Meck och vid pendeltågsstationen.

Grovsopor hör inte hemma i källsorteringen utan endast förpackningar enligt 
uppmärkning. Grovsopor slängs på ÅVC, där den närmsta är Kvarnkullen(E18 mot 
Enköping, höger i Rissnekorset innan SEB-huset). Öppettider finns anslagna till höger om 
dörren till källsorteringen.

5. Städdag
Höstens städdag planeras till 22/10, mer info anslås på www.granatapplet.se och i 
portarna. Har du förslag på vad vi skall göra, kontakta lars.esping@hotmail.se 

6. Trapphusen
Trapphusen är inte en plats för förvaring av föremål, det är vår enda räddningsväg i 
händelse av brand. Inga cyklar, barnvagna, växter, sopor, kartonger etc får ställas där.

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Granatäpplet
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