
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, augusti 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Telia Triple Play 
Föreningen har tecknat ett nytt avtal med Telia om Bredband, telefon och TV. Det nya avtalet 
innebär att: 

- vi får hastighet 100/100 
- samtliga TV-boxar kommer att bytas ut mot nya (tyvärr inte inspelningsbara, vi har 

verkligen försökt…) 
- mottagarna i varje hus byts ut liksom det som sitter i ”skåpen” i varje lägenhet 
- kostnaden för varje enskild medlem blir oförändrad 212:-/månad 

Bytet kommer att göras någon gång under hösten. Vi återkommer med mer info i god tid 
innan. 
 
2. Ordningsregler 
Våra ordningsregler är till för att vi alla ska ha en så trivsam tillvaro i vår förening, både 
inomhus och utomhus, som möjligt. Som medlem i föreningen har du förbundit dig att följa 
dessa regler. Är du osäker på innehållet finns dessa på vår hemsida att ladda ner. 
På förekommen anledning vill vi påminna om att: 

- det inte är tillåtet att köra diskmaskin eller tvättmaskin före 07.00 eller efter 22.00.  
- det är inte OK att skaka mattor och liknande från sin balkong  
- det är inte tillåtet att förvara sin barnvagn/cykel i trapphuset 

 
3. Städdag  
Preliminärt datum för höstens städdag är söndag den 25/10, kl 10.00 
Mer info kommer när det närmar sig. 
 
4.  Sophämtning/återvinning/tidningsbehållaren/matavfallet 
Som ni säkert märkt har SITA ännu en gång misslyckats att tömma vår tidningsbehållare på 
ett riktigt sätt. Att det sedan tar dem tre veckor att åtgärda problemet gör inte saken bättre. Vi 
har nu bokat ett möte med SITA för att undvika att detta händer igen.  
Stort TACK till er som felanmälde! 
 
Vi har i sommar haft ovanligt mycket flugor i matavfallsbehållaren. Detta trots att vi tvättat 
behållaren runt midsommar (ny tvätt är beställd till slutet av augusti). Om vi alla tänker på att: 

- inte fylla påsen mer än till strecket  
- stänga påsen ordentligt 
- använda dubbla påsar om påsen blivit blöt 

Kan vi förhoppningsvis göra att antalet flugor minskar.  
Kom ihåg: inga plastpåsar i denna behållare! 
 
5. Nya mailadresser 
Om du vill komma i kontakt med styrelsen i frågor som gäller bredband/telefoni/TV eller har 
frågor om parkering gäller fr.o.m nu följande adress: parkeringbredband@granatapplet.se 
Ytterligare en ny mailadress är upprättad: teknik@granatapplet.se 
Hemsidan är uppdaterad med dessa nya mailadresser och lapparna i portarna byts inom 
kort. 
 
 
 

Styrelsen BRF Granatäpplet 


