
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, juli 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Sommar och semestertider 
Äntligen är det dags för efterlängtad sommar och semester, även för styrelsen. Vi nås som 
vanligt via mail hela sommaren, men ärenden som inte är akuta kommer inte åtgärdas förrän 
efter semestrarna. 
Innan du/ni går på semester/åker bort tänk på följande: 

- stäng alla dörrar och fönster 
- se till att dra ur alla laddare till mobiltelefoner och annat ur väggkontakten, det har 

hänt mer än en gång att en laddare fattat eld. 
- kontrollera att din brandvarnare har ett nytt fräscht batteri 
- avboka ev dagstidning, boka lagring av din post (om du är bortrest länge) 

 
Sommar kan också innebära getingar och andra mindre välkomna gäster. Får du problem 
med getingar som du inte kan/klarar att åtgärda själv, kontakta någon i styrelsen, vi har, via 
vår försäkring, avtal med Anticimex som då kan komma och hjälpa dig. 
 
2. Hissar 
Som ni säkert märkt har vi haft problem med våra hissar under en lång tid.(vissa hissar mer 
”drabbade” än andra) Styrelsen har nu startat ett arbete för att se om vi ev skulle kunna driva 
detta mot JM på något sätt. Detta är ett riktigt detektivarbete som kommer att ta ett tag då vi 
vill vara säkra att ha ordentligt på fötterna innan vi tar en ev strid med JM.  
 
3. Felanmälan 
För allas vår trevnad är det både bra och nödvändigt att den som upptäcker ett fel/att något 
håller på att gå sönder/inte fungerar som det ska anmäler detta omgående. Ju fortare 
felanmälan kommer desto fortare kan det bli lagat/fixat. 
Det vi inte vet är trasigt/fungerar dåligt kommer heller inte att lagas/åtgärdas 
 
4.  Sophämtning/återvinning 
Vi kan väl säga att SITA (det företag som via kommunen är ansvarigt för sophämtning) på 
senare tid har haft lite otur när de varit hos oss. 
Det började med att de för ett par veckor sedan lyckades tömma tidningsbehållaren i gropen 
som är avsedd för densamma, vilket tog över en vecka för dem att åtgärda. 
Förra veckan gick en hydraulslang sönder och sprutade ut en ansenlig mängd hydraulolja vid 
carporten, sen åkte chauffören glatt härifrån utan att meddela någon/ringa efter sanering.  
Vi har nu kallat till möte med både SITA och Solna Kommun för att utreda ansvarsfrågan. 
 
 

 
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar & semester 

 
Styrelsen BRF Granatäpplet 


