
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, december 2014 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Avgifter 2015 
Vi är glada att kunna meddela att avgifterna blir oförändrade för 2015!  
(under förutsättning att inget oförutsett inträffar). 
Detta är möjligt då vi lyckats förhandla fram bättre avtal & lån samt att vi bl.a. blivit ännu 
bättre på att sopsortera, är aktsamma om våra hus/gemensamma utrymmen.  
 
2. Ändrade aviseringar 
Som ni säkert redan sett i brevet från vår förvaltare byter de aviseringsperiod och metod. 
Du kommer nu att få en avi varje månad (i stället för 3 st/kvartal), om du väljer att få dina 
avier i pappersform tillkommer en aviavgift.  Anmäler du att du vill ha dina avier via e-post 
utgår ingen aviavgift och dessutom försvinner en avgift för föreningen.  
Så glöm inte att anmäla dig till alternativet ”avi via e-post”, bra för miljön, bra för dig, bra för 
föreningen! 
 
3. Granen står så grön och grann i stugan….. 
Vi hoppas att just din gran står grön, doftande och utan att barra hela jul & nyårshelgerna. 
Förr eller senare kommer den dock att börja se lite skamfilad ut (om du har en äkta gran) och 
pryder inte sin plats längre. Du har nu två val;  

- köra granen till återvinningen på Kvarnkullen i Rissne  
- du kan lämna din gran till Solna Kommuns ”graninsamling” från fredag em den 

9/1 till söndag 11/1 kl 15.00, då granarna hämtas, på vändplanen, Tunvägen 11, 
Agnesberg. 

Föreningens sophantering/återvinning tar INTE hand om din gran! 
 
4. Julklappar 
Kommer säkert att förekomma i skiftande grad hos många av er. Med julklappar kommer 
mycket papper, kartonger & snören. Här gäller det att vi hjälps åt, sorterar, vecklar ut ALLA 
kartonger, äggkartonger, mjölkpaket etc (Stora kartonger ska köras till Kvarnkullens 
återvinningsstation), viker och trycker ihop allt papper och pressar ut så mycket luft vi kan. Är 
det fullt i behållarna, ta med dig pappret/kartongerna och lägg i någon av de behållare för 
papper och kartong som finns i området, vid Mulle Meck, vid Agnesberg och vid 
Pendeltågstationen (eller kör det till Kvarnkullen) 
Det är INTE OK att ”bygga kartongpyramider” i återvinningshuset. 
 
5. Ljus & Brandvarnare 
I jultider är det fint med levande ljus. Tänk på att blåsa ut ljusen när du går ut ur rummet (en 
vindpust/ett vinddrag kan lätt få en gardin att fladdra till och fatta eld, sen går allt väldigt fort, 
mycket fortare än du tror. 
Nu är också en bra tid att kontrollera att din brandvarnare fungerar och att batteriet inte är 
urladdat (en billig livförsäkring) 
 
6. En vit jul 
är det många som önskar sig. En vit jul innebär snö. Glöm inte att du som 
lägenhetsinnehavare är skyldig att skotta din balkong/terrass och hålla den fri från snö. 
Snö på gatan = snö på trottoaren utanför porten. Om vi alla hjälps åt att ta ett par tag med 
den kvast som står i porten kan vi förhindra att det kommer snö/is i dörrkarmen som gör att 
porten inte stängs / blir svår att stänga. Dessutom förhindrar vi att det blir svallis utanför 
porten! 
 
 



7. Porten / Ytterdörren 
Nu när vintern är här; tänk på att inte ställa upp porten i onödan / ha den uppställd så kort tid 
som möjligt. Värmen strömmar ut, trapphuset kyls ner och det tar ett tag innan det blir varmt 
igen. Ställ upp porten – bär in dina saker i entren – stäng porten – ta sakerna till din lägenhet 
 
 
 
 
Till sist vill vi önska er alla en riktigt 
 

 

God jul  
&  

Gott Nytt År  
 
 
 

 Styrelsen BRF Granatäpplet 
 
 

 


