
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, mars 2013 
 
Här kommer lite information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Trapphus 

Mycket viktigt att trapphusen hålls helt rena från barnvagnar, skor och kartonger. 
Trapphuset är vår enda flyktväg vid brand och räddningstjänstens enda väg in att rädda 
och släcka vid brand. Viktigt att vi alla hjälps åt att hålla trapphuset fritt, påminn gärna 
dina grannar! Vi har lägenhetsförråd samt förråd för barnvagnar och cyklar. 

 
2. Städdag 20 april 

Äntligen dags att träffas och hjälpas åt att göra lite fint i och runt våra hus! På tidigare 
städdag har vi rensat ut omärkta cyklar. Dessa har sedan dess lagrats i ett av föreningens 
förråd. Under städddagen i år kommer vi auktionera ut de cyklar som finns kvar. 
 
Agenda 
10.00 samling vid carportarna för utdelning av uppdrag 
11.00 korvgrillning startar och fika dukas upp 
11.30 kort info från styrelsen 
12.00 städa städdagen 

 
3. Värme 

Styrelsen har löpande kontakt med JM för de sista åtgärderna som behövs inom 
garantibesiktningen. Extra tätning som utförts i många lägenheter verkar ha fått positiv 
verkan. Nu återstår viss injustering som vi hoppas vara klart inom kort. 

 
4. Filter 

Lördagen den 16/3 kommer Folkfilter och hjälper oss att byta luftfilter, viktigt att du är 
hemma eller ställer låset i serviceläge. Filterbytet bekostas av föreningen och i år sätts ett 
progresivt filter in som skall hålla fler föroreningar och pollen utanför våra lägenheter. 
Det nya filtret har även längre hållbarhet två år istället för ett år så nästa byte blir först 
2015. Se detaljer på anslag i resp port. 

 
Forts på nästa sida... 
  



5. Mer detaljer om matavfall och återvinning 
 
Sedan början av februari har vi, som de flesta kanske redan sett, kommit igång med 
hämtningen av matavfall. För er som fortfarande inte hämtat ut hållare och lite annat 
material kan ni höra av er till Magnus Ranäng 0723-111772 eller Mattias Söderlund och 
få detta. 
 
Att tänka på i samband med matavfallet är också att det numer är stoppförbud på en 
sträcka av 10 m mellan vid Honnörsgatan 21-23. Stoppförbudet gäller torsdagar mellan 
klockan 07:00-13:00. Det är viktigt att vi följer detta, samt de övriga stoppförbuden på 
måndagar så att tömningarna för både matavfall och sopor inte uteblir.  
 
Då matavfallet inte kostar något att tömma och soporna betalas per viktenhet, blir det en 
ekonomisk vinning för föreningen och därmed för oss medlemmar. 
 
Vi vill också påminna er om att slänga sånt som inte kan slängas i återvinningsförrådet på 
någon av de återvinningscentraler som finns. Närmast är återvinningscentralen vid Rissne. 
Allt annat som ställs i återvinningsförrådet måste vi betala extratömningar för och dessa 
går som osorterat material och är extra dyrt. Vi ber alla om hjälp med att hålla ordnig i 
återvinningsförrådet, mot bakgrund av den mängs vi återvinner så är vi ganska duktiga 
men om vi inte kan förbättra ordningen måste vi överväga att stänga återvinningsförrådet 
vilket vore tråkigt. Nedan är lite tips på vad just du kan göra. 
 

• Föreningen har 3 behållare för hushållssopor, mellan hus 17-19, 25-27 samt 20-22. 
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 återvinningsförrådet.  
• Vik ihop pappförpackningar i återvinningsförrådet, då får mer plats 
• Följ skyltningen! Allt som får slänghas här finns anslaget med både text och bild 
• Grovsopor hänvisar vi till kommunens ÅVC, närmast är Rissne.  

 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen BRF Granatäpplet 


