
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, oktober 2014 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
 
1. Städdag , söndag 26/10 
Vi samlas kl. 10.00 vid vår återvinningsstation (carport) och hjälps åt att städa och göra fint. 
 

- Samtliga cyklar som finns i föreningens cykelställ utomhus ska märkas med namn 
och lägenhetens nr (3-siffror), omärkta cyklar kommer att tas bort och säljas. Lappar 
kommer upp i porten i nästa vecka. 

- Källarförråd; inget får förvaras i gångarna utanför ditt förråd. Vet du med dig att du har 
möbler/dörrar/grill eller annat, ta bort det omgående. 
 

Ett utmärkt tillfälle att träffa dina grannar, möta styrelsen och vårda vår gemensamma 
egendom/utrymmen. 
Det hela avslutas med korvgrillning runt 12. 
 
 
2. Budget / avgifter till föreningen 
Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla gemensamt äger samtliga hus och ytor i föreningen. 
Om vi alla hjälps åt att vårda och vara aktsamma om våra gemensamma utrymmen 
(trapphus, hissar, cykel-/barnvagnsrum, källarförråd och de ytor vi har ute) samt sopsorterar 
efter bästa förmåga kommer vi även fortsättningsvis kunna ha en låg avgift till föreningen. 
 
Styrelsen har precis påbörjat arbetet med 2015 års budget.  
Det finns ett par ”orosmoln” när det gäller budgeten: 
 

- Dörrarna till cykelrum och källarförråd ställs 
upp på ett otillåtet sätt som gör att dörrarna 
blir sneda/skeva, gångjärnen förstörs, och 
inte går att stänga. Vi har hittills i år riktat om 
källardörrar för ca 20.000:- (en helt onödig 
kostnad).  Än värre är att vi snart blir 
tvungna att byta ut dessa dörrar och karmar 
till betydligt högre kostnader (som kommer 
ge utslag på avgiften)  
Det är viktigt att dessa dörrar hålls stängda 
ur brand och stöld hänseende. 
Kom ihåg att öppna dörren med att ta i 
handtaget och inte dra upp dörren med hjälp 
av nyckeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Sopsorteringen. Det är fortfarande någon/några som slänger plastpåsar med skräp i 
matavfallsbehållaren. Vänligen sluta med detta omgående! 

 
Kan vi få ordning på dessa två saker kommer vi troligen att kunna ha oförändrad avgift hela 
nästa år. Glöm inte informera alla medlemmar i ditt hushåll (även barn och ungdomar) 
 
 
3. Städning i trapphusen 
Trapphusen städas nu på fredagar! 
(nu när hösten snart är här och det blir lerigare ute: stampa gärna av skor och stövlar utanför 
porten, trevligare för alla) 
 
 
 

Med vänlig hälsning Styrelsen BRF Granatäpplet 


