
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, januari 2012

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

1. Filterbyte
Filterbyte skedde under lördagen 28/1. De som inte var hemma eller där vi inte kom in i 
lägenheterna kommer att bli kontaktade av Magnus Svahn för separat byte.

2. Enkäten
Styrelsen gick ut med en enkät ang värmen i lägenheterna då många synpunkter kommit på detta. 
JM har också uppmärksammat detta och har gett Värmex i uppdrag att följa upp detta. Styrelsen 
sammanställer all input från medlemmarna och har med detta i diskussionerna med JM då det är 
av stor vikt att vi har rätt temperatur. Mer info när arbetet är klart.

3. Årsstämman
Årsstämman kommer att hållas 9/5, kl 18. Lokal meddelas senare. Kontakta gärna Roland Steen 
(hus 17) i valberedeningen om du vill vara med i Styrelsen. 

4. Sopor och Källsortering
Föreningen har 3 behållare för hushållssopor, mellan hus 17-19, 25-27 samt 20-22. Din 
lägenhetsnyckel passar till alla 3. Samtliga behållare töms på måndagar, den mellan hus 20-22 
även fredagar. Är en behållare full skall ni gå till nästa. Ställ aldrig sopor bredvid behållarna eller i 
källsorteringsrummet. Vi har i föreningen ett källsorteringsrum för förpackningar. Detta är en 
service till föreningens medlemmar och vi har alla ett ansvar att se till att endast förpackningar 
enligt uppmärkning slängs i respektive kärl och inte på locken eller golvet. Tryck ihop 
förpackningarna så får det plats mer. Detta är inget grovsoprum, grovsopor hänvisar vi till 
kommunens ÅVC. 
 
Matavfall
För att minska belastningen på våra behållare för hushållsopor undersöker styrelsen möjligheten 
att samla in matavfall. Har du några synpunkter som rör detta kontakta sopansvarige.

5. Trapphus 
Tänk på att inte använda trapphusen för förvaring. Trapphusen är för många av oss enda 
utrymningsvägen och här ska det vara fritt från hinder. Av samma skäl ska här finnas så lite 
brännbart material som möjligt. Trapphusen är även arbetsplatsen för våra städare. 

6. Bredband
Föreningen har förlängt avtalet med Telia ang TV, Bredband och Telefoni. I samband med det har 
vi höjt bredbandshastigheten till 50-100MB. Ändringen gäller från januari 2012 och ingår i 
avgiften som tidigare, även med denna höjning kommer avgiften bibehållas!

7. Andrahandsuthyrning
På hemsidan finns all info om andrahandsuthyrning, fyll i blanketten och skicka till styrelsen.

8. Hemsidan
Titta gärna in på nya hemsidan, www.granatapplet.se Den uppdateras så fort styrelsen har 
information, skanas något kan du kontakta hemsideansvarig (Emil).

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Granatäpplet

http://www.granatapplet.se/

