
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, december 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 lägenheter.  
Är du inte hemma är det viktigt att du sätter låset i serviceläge när du går hemifrån/åker bort.  
Det är också viktigt att du plockar undan så det är fritt framför och runt så skåpet är 
lättillgängligt.  Ev kostnader som uppkommer om vi/Telia inte kommer in i din lägenhet vid 
detta tillfälle kommer debiteras resp medlem. Arbetet beräknas ta 4-5 dagar.  
Räkna med att viss störning i data/TV/telefoni kan förekomma när arbetet pågår. 

 
 
2. Jul & Nyår  
Under den mörka årstiden och framförallt under jul och nyår tänder man gärna levande ljus. 
Var aktsam och håll uppsikt så det inte är något annat än ljusen som brinner. 
 
3. Sopor/tömning under helgerna 
Soporna / återvinningshuset / matsoporna kommer att tömmas, men inte säkert på de dagar 
vi är vana vid. Är det fullt i återvinningshuset, finns det återvinningsstationer vid Mulle Meck 
och vid pendeltågsstationen bl.a. Julklappspapper lämnas i pappersförpackningar, snören 
och etiketter läggs i vanliga soporna liksom glitter och julgranskulor. 
Skinkspad innehåller mycket fett vilket kan täppa till avloppet. Häll spadet i en burk/petflaska 
och släng i vanliga soporna (ej matsoporna).  
Tänk på att vika ihop papper/kartonger så mycket det bara går för att ge utrymme åt mer 
papper/kartonger och att det ALDRIG är tillåtet att ställa soppåsar vid sidan av sopkärlen. 
 
4. Julgranen 
Står så grön och grann i stugan, men efter nyår börjar den tappa barr och se lite trist ut.  
Föreningen tar INTE hand om din julgran, däremot gör Solna Stad det. Lördag den 16:e fram 
till kl 15 på söndag den 17:e januari kan du lämna din gran vid vändplanen, Tunvägen 11, 
Agnesberg. Missar du detta är det återvinningsstationen i Rissne som gäller! 

 
 & Gott Nytt År 

önskar 
Styrelsen BRF Granatäpplet 


