
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, mars 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Städdag söndag den 19 april 
Vi samlas kl 10.00 vid carporten och delar ut arbetsuppgifter.  
Viktigt att du/ni märker upp era cyklar/barnvagnar, både i cykelrummen och i cykelställen 
mellan husen, med namn och lägenhetsnummer innan städdagen. Omärkta cyklar/barn-
vagnar kommer att tas om hand. Lås som sitter i ställen utan att höra ihop med märkt 
cykel/barnvagn kommer att klippas upp och slängas. Passa också på ta bort ”vintersaker” i 
cykelrummet (pulkor/skidor m m, dessa ska förvaras i det egna källarförrådet) 
Vi avslutar med att grilla korv, få lite information från valberedningen och styrelsen samt 
umgås med varandra. 
Dessutom har vi ett par cyklar som kommer att auktioneras ut, (i befintligt skick) kontant 
betalning på plats. 
Ev kommer återvinningsrummet att stängas av ett par dagar innan städdagen. Vi ber 
er respektera detta och vänta med att slänga plast/glas/kartong till städdagen är klar. 
 
2. Intresserad av styrelsearbete? 
Valberedningen har startat sitt arbete inför årsmötet. Varje år försöker vi få in ett par nya i 
styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt 
boende. Valberedningen vill ha kontakt med dig som skulle vilja vara med i arbetet. Du kan 
ha tidigare erfarenhet från styrelsearbete eller du kan vara en ”rookie” som kommer in och 
både lär och påverkar. Alla behövs. Det är också viktigt med spridning av våra kunskaps- 
och erfarenhets-bak-grunder. 
Om du är intresserad eller har frågor - hör av dig till någon av oss i valberedningen senast 
måndag den 6 april! 
 
Magda Ousi (Honnörsg. 25): magdaousi@hotmail.com   
Carolina Nygren Johansson (Honnörsg. 17): carro@manyana.se 
Emil Björklund (Honnörsg. 27): emil.bjorklund@gmail.com 
 
3. Årsstämma den 4 maj kl 18.30 i Jaktvillan 
En kallelse med dagordning kommer att mailas ut separat veckan efter påsk. 
 
4.  Andra måndagen varje månad 
Är det städdag på vår del av Honnörsgatan. Tänk på att det då är parkeringsförbud mellan kl 
08.00 – 16.00. Speciellt viktigt nu när det är dags att sopa upp allt grus. Du riskerar inte bara 
att få en p-bot, dessutom riskerar du att få din bil blästrad med grus då Solna Kommun 
blåser bort gruset från trottoarerna ut mot gatan. 
 
5.  Våren är här, nästan 
Många är vi som då njuter av balkong/uteplats. Tänk på att balkonglådor ska sättas innanför 
balkongräcket. När suget efter grillat blir för stor är gasol eller elgrill OK, men fortfarande 
med hänsyn till dina grannar. Vill du grilla med kol får du bege dig till grillplatsen vid 
carporten. 

  
Styrelsen BRF Granatäpplet 


