
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, november 2014 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Vi har blivit riktigt bra på att sortera matsopor!!! 
Det är så roligt att se att vi alla nu blivit så mycket bättre på att sortera och slänga rätt sak på 
rätt plats. Detta syns nu också på fakturorna för sophämtningen som stadigt blivit mindre. 
Bra jobbat! På detta sätt sparar vi pengar! Känner du/ni att ni kan bli ännu bättre/göra lite till, 
gör gärna det. 
Kom ihåg: det är aldrig OK att slänga plastpåsar i matavfallet! 
 
2. Sopsorteringshuset 
Tyvärr ser det inte alltid så roligt ut här inne. Framför allt är det kartongåtervinningen som 
svämmar över titt som tätt. 
Vi har idag tömning av kartonger så ofta som det går, 1 gång/vecka. Men tittar man på det 
som slängs här finns det potential till stor förbättring: 

- platta till dina kartonger/förpackningar, gäller såväl mjölk- som äggkartonger.  
- Vanliga kartonger, sprätta isär och se till att kartongen blir platt, trampa ihop dem 

Som det är nu är dessa behållare till största delen fyllda av luft i stället för packade, 
tillplattade kartonger. Hjälps vi alla åt ryms förpackningarna/kartongerna i behållarna och 
slipper svämma över på marken. 
Dessa behållare är till för normala hushållsförpackningar/kartonger. Köper du ny TV eller 
annat som kommer i stor kartong ska denna kartong köras till återvinningscentral (ex vid 
Rissne). Detsamma gäller den skyddande frigolit som finns i större förpackningar. 
 
3. Städning i trapphusen 
Nu när vintern snart är här kommer städningen i trapphusen göras två gånger/vecka. 
Fredagar städas hela trapphuset och måndagar städas entrén. 
Vi har funderingar på att ställa ut mindre sopborstar i trapphusen för att vi alla ska kunna 
hjälpas åt att sopa ur spåren i hissarna från sand/grus. (minskar risken för onödiga stopp och 
minskar också slitaget) 
 
4. Dörrstoppar 
Nu har vi köpt in dörrstoppar i gummi och placerat ut dessa innanför alla dörrar till källar- och 
cykelförråd. Vi hoppas att dessa kommer att fungera och att vi slipper rikta om/byta ut någon 
dörr framöver. 
 
5. Kallt i lägenheten? 
Nu när temperaturen pendlar kring +10 dagtid – till någon minusgrad på nätterna är det lätt 
att det känns svalt inne (systemet hinner inte med i svängningarna + att luften är fuktigare 
och upplevs som rå vilket gör att det känns kallare). Tänk på att ha termostaten på 5 (fullt 
öppen), det kan också hjälpa att stänga de ventilationsluckor som finns under elementen (på 
de flesta element) för att inte få in kall luft. 
 
5. Städdagen den 26/10 
Så roligt att så många dök upp och hjälpte till att snygga till i våra hus och på våra ytor 
utomhus. När vi är så många går det fort, vi lär känna och känna igen varandra som bor här 
vilket är trevligt. Också ett tillfälle att utbyta lite idéer och tankar kring föreningen. 
Tack till er alla! Nytt tillfälle blir till våren (slutet av april/början av maj) 
 

 
Med vänlig hälsning Styrelsen BRF Granatäpplet 


