
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, januari 2014 

 

1. Värmesituation 

Flera har hört av sig till styrelsen och uttryckt att de tycker värmen i lägenheterna är för låg kring nollan. 

När styrelsen mätt (1 meter in och 1 meter upp från yttervägg) har dock resultatet i samtliga lägenheter 

vart minst 20 C. Vi har dock beslutat att ändå höja temperaturen i spannet +5 → -5 C för att öka 

komforten för föreningens medlemmar. Denna förändring skedde 23/1. Tycker du att du har det för varmt 

i din lägenhet är det viktigt att du vrider ner din termostat till siffran 3, den skall ge 20 C, vill du sen ha 

varmare eller kallare får du justera termostaten ytterligare. 
 

2. Kort kö till garage/carport 
Föreningen har i dagsläget alla platser uthyrda men kön är i princip helt tom. Är du intresserad av en plats 

skicka ett mejl med information om vilken typ av plats du är intresserad av till 

magnus.ranang@telia.com  

 

3. Skotta balkonger och terrasser 
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. 
 

4. Sopor 

Sita har bytt tömningsdag för hushållssopor från måndagar till tisdagar. Observera parkeringsförbudet. För 

matavfall gäller fortfarande torsdagar. Under julen och början av januari har vi haft stora problem med 

SITA som inte skött tömningarna som de skall. Är en behållare full ställ inte invid utan ta den till någon av 

föreningens andra två så slipper vi problem med råttor och fåglar. Som ni säkert redan vet är vårt 

sopsystem på gränsen till för litet. Det är därför av största vikt att enbart hushållsavfall slängs i 

sopkasunerna annars blir det överfullt. Försök även komprimera soporna så mycket som möjligt innan ni 

kastar så slipper vi problem med att kärlen blir överfulla. 
 

Wellpapp 

Vi har sedan tidigare ökat kapaciteten i källsorteringen genom större kärl och tätare tömning. Det går idag 

inte att ha en högre frekvens på exempelvis kartong än vi har (1 gång/vecka). Utnyttja därför de allmänna 

återvinningsbehållare som finns bakom Mulle Meck-parken, ICA, Ulriksdals station och i Agnesbergs 

port för större wellpappkartonger (hemelektronik, vitvaror, flyttlådor mm). Kärlen kommer inom kort 

byggas om för att enbart hantera mindre förpackningar, ställ dem då inte större kartonger på kärlen utan ta 

dem till nämnda platser ovan. 

 

Grovsopor 
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. Hissar 

Våra hissar är mycket känsliga för sten och grus i dörrspåren. Märker du att dörrarna låter/hoppar försök 

peta/sopa undan det grus som ligger nere i skenorna så minimerar vi stopp och dyra utryckningar. 

Städfirman gör detta varje vecka men det kommer nya småstenar hela tiden nu under vintern. 
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