
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, april 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Parkering på gatan 
Det är någon som sätter lappar, mindre positiva, på bilar och ”hotar” med att rapportera till 
styrelsen m m. Styrelsen är inte inblandad i detta på något sätt och vet inte vem personen är 
(behöver inte vara någon i vår förening). 
Det är Solna kommun som ”äger” gatan, inte vår förening, och bestämmer parkerings-
reglerna.  Har man synpunkter på hur olika bilägare parkerar får man höra av sig till 
kommunen.  
Däremot kan vi alla hjälpas åt att försöka parkera så smart/utrymmessnålt som möjligt så att 
så många som möjligt får plats. 
 
2. Elcentral 
På varje våningsplan finns en elcentral med huvudsäkring till lägenheterna på resp plan. 
Styrelsen har nu placerat ut proppar i alla dessa skåp. Om huvudsäkringen går för din 
lägenhet och du använder en propp måste du köpa en ny och ersätta den du använt. 
 
3. Städdag den 8/5 
Vi samlas kl 10.00 vid carportarna för utdelning av arbetsuppgifter. Efteråt grillar vi korv/fikar 
och informerar lite kort från styrelsen. 

- Återvinningshuset kommer att vara stängt 6-8 maj pga städning.  
Vänligen respektera detta! (dvs släng inget här under denna tid) 

- Samtliga carportplatser ska vara tomma under städdagen 
 
4. Garaget städas måndag den 9/5 
10-14 ska garaget vara tömt på bilar och andra saker som förvaras där. 
 
5. Trappstädningen 
Har vi under mars/april haft ganska stora problem med. Förhoppningen är att detta nu skall 
vara löst. Viktigt att alla dörrmattor är borttagna hela fredagen, alla fredagar, för att de ska 
komma åt att städa ordentligt. 
 
6. Årsstämma  onsdag 11/5, kl 18.30, i Jaktvillan 
Hoppas vi ses där! 
 

 
Styrelsen BRF Granatäpplet 

 

 


