
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, januari 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Kallt i lägenheten? 
Någon gång i början av december gick vår ena värmepump sönder. Tyvärr utan att systemet 
larmade som det ska. Felet är nu åtgärdat men värmeanläggningens styrsystem behöver ses 
över/justeras efter haveriet. Det arbetet kommer att påbörjas i veckan som kommer. 
 
2. Ändrade aviseringar 
Som vi skrev i förra nyhetsbrevet byter vår förvaltare aviseringsperiod och metod. Har du 
ännu inte anmält hur du vill ha det, gör det nu, anmäl dig till alternativet ”avi via e-post”, bra 
för miljön, bra för dig, bra för föreningen! 
 
3. Å ena sidan….. 
Är det så fantastiskt roligt att det nu verkar som nästintill alla i föreningen sorterar ut sina 
matsopor! Vi ser det på att mängden matsopor stadigt ökar och på fortsatt låga 
vikter/kostnader för de ”vanliga soporna”. Verkligen jätteroligt och bra för oss alla! 
 
4. Å andra sidan…. 
Är det så otroligt tråkigt att det fortfarande finns någon/några som slänger plastpåsar i 
matavfallsbehållaren. 
PLAST/PLASTPÅSAR FÅR ALDRIG SLÄNGAS I MATAVFALLSBEHÅLLAREN,  
Dessutom är det någon som kommit på den ”geniala” idén att sätta en plastpåse inuti den 
bruna påsen för matavfall, hur tänker man då?  
Tycker du att den bruna påsen blir för blöt eller ”läcker” använd dubbla påsar/lägg lite 
tidningspapper i botten på påsen! 
 
5. De vanliga soporna 
Ibland blir dessa behållare fulla (speciellt om det är dag/kväll före tömning), men oftast finns 
det plats i någon av behållarna, det är bara att gå runt till våra tre behållare och se var det 
finns plats. Inte göra som någon gjorde i julhelgen, ställde sopor på marken vid en behållare 
vilket gjorde att fåglar hackade hål på påsarna och spred soporna runt omkring.  
Försök trycka ut så mycket luft som möjligt ur din soppåse innan du knyter ihop och slänger 
den. Mindre luft och mer plats för sopor i behållarna! 
 
6. Så roligt…. 
Att se att fler av er tagit uppmaningen om att sopa bort snö utanför porten! Samtliga portar 
har fått snön bortsopad, bra jobbat!   
 
7. Barnvagnar, pulkor, sparkcyklar m m 
Får inte förvaras i trapphusen utan ska förvaras i lägenheten, ställas i cykelrummen eller det 
egna källarförrådet. Trapphus och entréer betraktas som brandcell och utrymningsväg som 
måste hållas fri. För detta finns det föreskrifter om vårt ansvar som bostadsrättsförening så 
det är inte något eget påfund. 
 
8. Någon annan finns inte! 
Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla tillsammans äger våra hus. Att vi tillsammans ska vårda 
och ta hand om våra hus och utrymmen. Det är allas vårt ansvar att vara rädda om hus och 
utrymmen samt att om något går sönder/inte fungerar, göra en felanmälan (sätt gärna upp en 
lapp om att felanmälan är gjord). 
Det är inte ”någon annans” uppgift, det är din! 
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