
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, mars 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Andra måndagen varje månad 
Är det städdag på vår del av Honnörsgatan. Tänk på att det då är parkeringsförbud mellan kl 
08.00 – 16.00. Speciellt viktigt nu när det är dags att sopa upp allt grus. Du riskerar inte bara 
att få en p-bot, dessutom riskerar du att få din bil blästrad med grus då Solna Kommun 
blåser bort gruset från trottoarerna ut mot gatan. Det är den 11/4 som är högaktuell då alla 
gator ska vara sopade senast 30/4 enligt kommunen. 
 
2. Kontakta styrelsen 
När du kontaktar styrelsen använd gärna formuläret på hemsidan.  
Glöm inte att uppge: ditt namn, vilket hus du bor i, ditt lägenhetsnummer  
Vänd dig i första hand till den som är ansvarig för det du frågar om/vill ha hjälp med. 
För att underlätta hanteringen och undvika att ditt mail/fråga hamnar i långa ”trådar” där de 
inte hör hemma; en fråga i varje mail. Har du fler saker du undrar över, skicka ett mail/fråga. 
Svara inte på ett mail som rör annat än det du vill fråga/ha hjälp med, skriv ett nytt. På detta 
sätt gör du det lättare för styrelsen, minskar risken att ditt mail försvinner i mängden och du 
kan snabbare få svar/hjälp. 
 
3. Städdag 
Vårens städdag är den 8:e maj. Har du idéer/förslag på vad vi ska göra då, maila dessa 
senast den 22/4 till: innemiljö@granatapplet.se, så tittar vi igenom förslagen och ser vad som 
är möjligt. 
 
4. Trapphusen 
Som alla vet är dörrmattor det enda som är tillåtet att ha i trapphusen (under förutsättning att 
dessa tas bort hela fredagarna då vi har städning, tänk på att de ibland städar vid 18-tiden). 
Det har nu börjat dyka upp diverse andra saker igen. Vi hoppas att vi ska slippa göra 
trapphusrensningar utan att berörda själva följer de ordningsregler föreningen har. 
 
5. Tyvärr 
är ordningen i återvinningshuset sämre än på mycket länge! Detta känns mycket tråkigt och 
styrelsen tittar nu på ett par olika, mer eller mindre drastiska, alternativ för att komma till rätta 
med detta. Vi hoppas dock på en markant bättring omgående utan att behöva genomföra 
några förändringar. 
 
6. Garage-/carportplatser  
Vi har 8 carportplatser och 26 garageplatser till föreningens förfogande. Omsättningen på 
dessa platser är låg (blir endast lediga platser när någon säljer och flyttar). Står du i kön och 
är i ”desperat” behov av garageplats rekommenderar vi att du hör dig för med någon av 
intilliggande föreningar, vissa av dem har lediga platser att hyra ut. 
 
7. Årsstämma 
Den 11/5 är föreningens årsstämma. Platsen är Jaktvillan. Inga motioner har inkommit. 
Kallelse kommer separat 
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