
 
 
 
 Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, juli 2014 
 
Här kommerinformation från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Nya kontaktuppgifter 
Vi har satt upp information i alla trapphus om nya kontaktpersoner och där är även anslaget nya 
mailadresser.Våra olika ansvarsområden har olika mailadresser.Det går också att kontakta styrelsen 
direkt via hemsidan. 
 
2. Fönster & balkong/terrassdörrar 
Med anledning av det regnoväder som drog över Stockholm i söndags vill vi påminna er om att stänga 
fönster och balkong/terrassdörrar när ni går hemifrån. Föreningens tilläggsförsäkring för bostadsrätt 
gäller inte vid ev vattenskada som uppstår pga regn om man haft fönster/dörrar öppna. 
(Balkongdörrarna ”låser” endast i fullt öppet läge men står nog inte emot stormvindar i det läget) 
 
3. Filterbyte och OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) 
Under juni har vi rengjort våra ventilationskanaler och under slutet av augusti kommer vi att ha en 
obligatorisk ventilationskontroll i alla lägenheter. I samband med den kommer vi också att göra ett 
filterbyte.Vi kommer ut med mer information om detta när det närmar sig. 
 
4. Sopor, matavfall och återvinning 
Vi är väldigt duktiga på vår sopsortering, men vi kan bli ännu bättre. Vi betalar inget för matavfallet 
men det är viktigt att vi bara slänger matavfall i behållaren för detta.Det förekommer att det slängs 
plastpåsar i matavfallsbehållaren och då åker vi på straffavgift och får betala somför vanliga 
hushållssopor.De bruna papperspåsarna som är avsedda för matavfall finns i återvinningsförrådet. 
 
5. Parkering 
Tänk på att det är stoppförbud vi sopbehållarna på tisdagar och vid matavfallsbehållaren på torsdagar. 
Sedan kan det vara bra att komma ihåg att det är parkeringsförbud på hela gatan andra måndagen varje 
månad.Det är lätt att glömma av, framförallt under semestertider. 
 
6. Brandvarnare 
Har du/ni inte bytt batteri i er brandvarnare börjar det bli dags. Under juli har vi haft ett par 
brandvarnare som stått och tjutit pga att batteriet börjar bli dåligt. Detta kan skapa oro och är störande 
för grannarna. 
 
7. Källare & Cykelrum 
När du ska in i källare/cykelrum: vrid om nyckeln i låset men öppna dörren med dörrhandtaget! 
Drar du upp dörren med hjälp av nyckeln skapas det spänningar i nyckeln och har du otur går den av. 
 
 

Till sist vill vi önska alla en riktigt härlig sommar! 
 

Med vänlig hälsningStyrelsen BRF Granatäpplet 


