
If you have any problem understanding this message,  
send an email to: sekreterare@granatapplet.se  
and you will recieve this in english! 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, september 2014 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. OVK och filterbyte 
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att genomföras V39, 23-25/9.   
Detta är något vi är skyldiga enligt lag att göra i ALLA lägenheter. Samtidigt kommer 
filterbyte att ske. De räknar med att hinna ca 30 lägenheter/dag.  
 
Viktigt att du/ni: 

- Drar undan möbler och annat som står för elementen så de kommer åt att byta filter. 
- Sätter låset i serviceläge om du/ni inte är hemma. 

 
Kommer de inte in i din/er lägenhet vid detta tillfälle kommer du/ni att debiteras kostnaden för 
extra besök. Denna kostnad beräknas till ca 2.500:-/lägenhet 
 
 
2. Matavfall 
Att vi sorterar matavfall är inte bara bra för miljön (avfallet används för att göra fordonsgas) 
utan också för föreningens ekonomi, då vi inte betalar för hämtning av detta. 
MEN det är bara avgiftsfritt så länge vi ENDAST slänger matavfall i därför avsedda påsar i 
denna behållare. Hittar det annat (plastpåsar, annan typ av sopor etc) drabbas vi av en 
straffavgift. 
I matavfallsbehållaren får slängas: 

- den bruna påsen avsedd för detta (finns i sopsorteringsrummet och oftast ovanpå 
postboxarna i porten) INGA andra påsar får slängas här (de går ej att röta) 

- matrester 
- grönsaksblast 
- bröd 
- avocadokärnor 
- fruktskal (även citrusfrukter & bananskal) 
- äggskal 
- snittblommor  
- ost 
- pasta, ris och potatis 
- ostronskal & musselskal (mindre mängder) 
- nötskal (mindre mängder) 
- kokosnötsskal 
- hushållspapper 
- kaffe- och tesump, även filter av papper 
- kött-, fågel- och fiskrens 

 
Tänk på att förpackad mat inte är OK att slänga här, ta ur maten ur förpackningen, släng 
maten i påsen och förpackningen i därför avsedd behållare (plast, kartong, vanliga sopor) 
 
Exempel på vad som inte är matavfall: tuggummin, snus, cigaretter, kattsand, aska, blöjor, bindor, 
tamponger, pads, tops, tandpetare, glasspinnar, färgade servetter och blommor med jord. 
 
Vi ber er alla att respektera detta i fortsättningen så att vi slipper höja avgifterna pga  
ökade avfallskostnader! 
 
 

Med vänlig hälsning Styrelsen BRF Granatäpplet 


