
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, november 2012 
 
Här kommer lite information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Tips för bättre värmesituation 

Temperaturen i lägenheterna bör vara 21 grader +/- 1 grad. För att få rätt värme i 
lägenheten är en termostat monterad på varje radiator. Den känner av temperaturen i 
rummet, och när den förinställda temperaturen är uppnådd, stänger den av tillförseln av 
varmt radiatorvatten. När detta inträffar så blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, för 
att sedan övergå till helt kall. Det är helt normalt. I klädkamrarna är temperaturen ofta 
lägre vilket beror på att det inte finns element eller ventilation i de utrymmena och ur 
byggtekniskt perspektiv anses det inte som vistelseyta vilket gör att gränsvärdet för 
temperaturen är mycket lägre i dessa utrymmen 
 
Tips för bättre värmesituation:  

• Täck inte över termostaten 
• Undvik gardiner i direkt anslutning runt elementen 
• Undvik möbler direkt framför elementen 
• Ställ termostaten på max för att erhålla 21 grader 
• För att få en jämn värme måste luften kunna cirkulera runt elementet. 

 
2. Skotta balkonger och terasser 

Snart kommer snön och då är det viktigt att skotta av terrasser och balkonger, dels för att 
undvika istappsbildning, dels för att undvika läckage vid snösmältningen. Varje medlem 
ansvarar för att skotta sin egen balkong eller terrass. Vidare är det också viktigt att hålla 
snö och is borta från terrassdörrar och balkongdörrar för att undvika kondens och is 
mellan fönsterrutorna samt givetvis läckage. 

 
3. Avgiftsfri månad 

Verksamhetsåret går mot sitt slut och föreningen har en mycket stark ekonomi. Styrelsen 
har efter noggranna överväganden och analyser av kommande budget beslutat att använda 
en del av överskottet till att erbjuda en avgiftsfri månad, den är planerad till januari 2013. 
Du kommer att se detta på kommande avier från vår ekonomiska förvaltare UBC. Avgift 
för garage/carport/extra förråd betalas som vanligt. 

 
4. Matavfall-sortering 

Föreningen har beslutat införa sortering av matavfall i särskild behållare då detta är både 
miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt eftersom hämtning av matavfall är kostnadsfritt. 
En behållare likt de andra för sopor kommer grävas ner mellan hus 21/23. Material och 
arbete är beställt men vi väntar på datum för installation. Styrelsen kommer informera 
löpande och även ha info-möte om detta. När behållaren skall installeras är det viktigt att 
cyklar som står vid hus 21/23 flyttas, cykelstället kommer kunna användas som vanligt 
efter installation. Preliminärt kommer installation att ske i början av december. 

 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen BRF Granatäpplet 


