
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, oktober 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Hösten 
har hittills i år varit varm, torr och vacker. Att det kommer regn, snö och slask inom en inte 
alltför avlägsen framtid är troligt. Tänk på att stampa av/stövlar/skor och barnvagnar utanför 
porten i stället för i trapphuset, det blir trevligare för alla. Skulle du/ditt barn råka spilla något i 
trapphuset, torka/sopa upp det så vi håller vår gemensamma miljö så ren och fin som möjligt. 
 
2. Rökning  
är, enligt våra ordningsregler, tillåten så länge man inte stör sina grannar.  
Det är däremot inte tillåtet att kasta ut fimpar eller att aska från balkong/terras/uteplats, 
oavsett årstid. 
Har du inglasad balkong, tänk på att öppna upp ordentligt om du röker där så att inte röken 
letar sig upp via fasaden till dina grannar. 
Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare, cykelrum m m. 
 
3. Återvinningshuset 
Vi är nästan den enda föreningen som har kvar ett återvinningshus. Detta är bra för miljön 
men även för föreningens ekonomi då vi endast betalar fast avgift för tömning av dessa kärl. 
En uppryckning behövs av oss alla för att förbättra ordningen i detta utrymme och en 
skärpning angående vad som slängs här.  
Här får slängas; hushållsförpackningar, dvs förpackningar från mat och 
förbrukningsvaror. 
Det som INTE ska slängas här är: möbelkartonger (har varit en hel del av det på sista tiden), 
div attiraljer som kommer från renovering av lägenheten, (t.ex färgburkar, trälister, 
toalettsitsar) div olika inredningsdetaljer man tröttnat på/bytt ut (badrumshyllor, pallar, lampor 
etc). Alla sådana saker får man själv ta till återvinningsstationen (Rissne är närmast) 
Glöm inte att vika/trycka ihop alla kartonger så mycket det går, här kan vi bli MYCKET 
bättre! 
 
4.  Lås i ytterdörren 
Vi har haft ett par lägenheter där låset i ytterdörren gått sönder (inte låskolven), känner du/ni 
att är något annorlunda/konstigt med just ditt lås, hör av dig till ASSA för en ny kassett (ev får 
man den utan kostnad). Befintlig låskolv förs över till den nya kassetten, kostnaden för 
låssmed betalar enskild medlem. 
 
5. TACK 
Till alla er som var med på höstens städdag! Roligt att vi är så många som är med och ser till 
att vi håller efter våra utrymmen både ute och inne.  
Kunde du av olika anledningar inte vara med denna gång, var inte ledsen du får en ny 
möjlighet till våren. Ett utmärkt tillfälle att träffa och byta ett par ord med alla trevliga grannar! 
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