
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, november 2015 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Telia Triple Play 
Den 11:e januari startar arbetet med att byta ut hårdvara i våra hus.  
Om du är bortrest är det viktigt att du sätter låset i serviceläge när du åker. Ev kostnader som 
uppkommer om vi/Telia inte kommer in i din lägenhet vid detta tillfälle kommer debiteras resp 
medlem. 
Mer info kommer när det närmar sig. Arbetet beräknas ta 4-5 dagar.  
Räkna med att viss störning i data/TV/telefoni kan förekomma när arbetet pågår. 
 
2. Snöröjning  
Brf Mönstringen har meddelat att de INTE kommer snöröja/halkbekämpa gångvägen mellan 
våra föreningar denna vinter. Att tänka på för er som har garageplats och tar den vägen. 
 
3. Avgifter 2016 
Styrelsen har nu lagt fast budgeten för 2016. Avgifterna till föreningen kommer ligga kvar på 
2015 års nivå även nästa år, under förutsättning att inget oväntat inträffar. 
Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans. 
 
4. Återvinningshuset 
En förbättring av ordningen har skett, bra jobbat. Det är fortfarande en bit kvar men vi är 
definitivt på rätt väg. 
Viktigt att lägga rätt sak i rätt container, senaste veckan är det någon som slängt plast och 
metallföremål i kärlen för kartong, rätt sak i rätt kärl är viktigt för att vi inte ska drabbas av 
extra avgifter. Även en stor mängd tidningar har vi hittat här, dessa ska slängas i 
tidningskärlet utanför.  
 
5. Parkeringsförbud vid sopkärlen 
Tänk på att det råder parkeringsförbud vid våra sopkärl på tisdagar 07.00 – 10.00 och vid 
matkärlet torsdagar 07.00 – 12.00. 
Står det bilar parkerade där under dessa tider kan de inte tömma och vi får överfulla sopkärl. 
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