
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, september 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Städdag söndag den 25/10, kl 10.00 
Samtliga cyklar och barnvagnar som förvaras i cykelrummen ska märkas upp med namn & 
lägenhetsnummer. Lappar för detta kommer att sättas upp i portarna senast en vecka innan. 
Även om du märkt din cykel/barnvagn tidigare behöver du göra detta igen med de nya 
lapparna så vi är säkra på att varje cykel/barnvagn har en ägare som bor här och inte flyttat. 
Bilarna som står i carporten behöver vara borta under tiden vi städar. 
Vi samlas kl 10.00 vid carporten för utdelning av arbetsuppgifter och avslutar med 
korvgrillning  & fika när vi är klara.  
Ett utmärkt tillfälle att träffa dina trevliga grannar & styrelsen. 
 
2. Telia Triple Play 
Efter samtal med Telia har vi nu kommit fram till att bytet av hårdvara i husen och 
lägenheterna kommer att ske någon gång efter Trettonhelgen 2016. Detta då vi inte vill 
hamna mitt i julstressen och riskera att många är bortresta. Telia kommer skicka ut brev till 
samtliga medlemmar och förklara hur bytet går till.  
Vi återkommer med datum när det närmar sig. 
 
3. Trapphusen 
Vi har fått påstötningar från flera medlemmar om div saker som står i trapphusen. Då det inte 
blivit någon bättring trots lappar och påminnelse i tidigare nyhetsbrev kommer styrelsen nu 
agera utifrån ”noll tolerans” mot saker i trapphusen. Vi kommer att omhänderta och låsa in 
alla saker vi hittar (barnvagnar, skor, leksaker, prydnader, cyklar m m).  
De omhändertagna sakerna kan hämtas ut i samband med städdagen. 
På försök kommer vi tillåta dörrmattor, under förutsättning att dessa tas bort torsdag kväll 
och inte läggs tillbaka förrän fredag kväll (så att det går att städa ordentligt) 
På förekommen anledning får vi påminna om att det inte är tillåtet att ställa ut sina sopor i 
trapphusen för att bära ut dem senare. Samtliga sopor behålls i lägenheten till dess att du tar 
ut dem och slänger dem i därför avsedd behållare. 
 
4.  Nya portkoder 
Vi kommer att byta portkoder under oktober. Ett separat mail med portkod för just ditt hus 
och datum när bytet sker kommer senare. 
 
5. Fler kanaler på TV’n eller högre hastighet på bredbandet? 
Vill du ha fler kanaler på TV’n kan du via Telia uppgradera ditt kanalpaket till: 
Mixa 16 för 170:-/månad (listpris 269:-) 
Stor för 200:-/mån (listpris 299:-) 
Detta är en rabatt via föreningens avtal men du behöver påtala detta när du ringer och köper 
till någon av dessa tjänster. Detsamma gäller om du vill öka hastigheten på ditt bredband.  
I dagsläget går det att öka hastigheten till 250/100 för 99:-/månad (listpris 499:-/mån). När 
hårdvaran är bytt i husen kommer det vara möjligt att öka till 1000/100. 
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