
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, juni 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
 
1. Den nya styrelsen 
Är nu på plats och har fördelat ansvarsuppgifterna. På bif lista finns uppgift om vem som 
ansvarar för vad samt kontaktuppgifter. Denna lapp sätts även upp i portarna och finns på 
hemsidan. 
Använd i första hand mail vid kontakt med styrelsen, det gör det lättare om någon annan 
behöver ta över ärendet. 
 
 
2. Glöm inte stänga fönster & balkongdörrar när du går hemifrån 
Nu när värmen, förhoppnings, snart kommer är det många som har fönster och 
balkongdörrar öppna. Tänk på att dessa ENDAST ”låser” i fullt öppet läge (även om du fäller 
ner handtaget är fönstret/dörren inte låst i annat läge än fullt öppet).  
Med förra årets skyfall fortfarande i minnet, glöm inte stänga fönster/balkongdörr när du går 
hemifrån. Bostadsrättstillägget gäller inte vid skada om fönster/balkongdörr varit öppna. 
 
 
3. Dags att byta batteri i brandvarnaren? 
Om du inte bytt batteri något av de senaste 2-3 åren är det troligen hög tid att göra det nu. 
Förra sommaren var det flera brandvarnare som stod och pep dygnet runt i flera veckor 
under semestertiden vilket inte är så trevligt för grannarna. Dessutom är ett fräscht batteri en 
billig livförsäkring vid brand. 
 
 
4.  Apropå brandsäkerhet del 1 
Styrelsen tittar just nu över brandsäkerheten i våra hus och om vi behöver göra några 
åtgärder för att förbättra densamma. Fortsättning följer… 
 
 
5.  Apropå brandsäkerhet del 2 
På förekommen anledning påminner vi än en gång om: 
Glöm inte släcka glöden/elden helt när du använder/grillar på vår grillplats vid carporten.  
Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha denna grillplats kvar. 
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