
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, maj 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Trapphusen 
Som vi tidigare meddelat råder noll tolerans för barnvagnar, cyklar, sparkcyklar och allt annat 
i våra trapphus (enda undantaget är dörrmattor om de tas bort fredag morgon så städarna 
kan städa ordentligt). 
Tyvärr har det i vissa trapphus börjat dyka upp barnvagnar och diverse saker igen, vilket vi 
tycker är tråkigt. Styrelsen kommer att genomföra oannonserade rensningar där dessa saker 
tas bort, låses in och kan kvitteras ut vid senare tillfälle.  
 
2. Brandvarnare 
Nu börjar det bli hög tid att byta batteri i din brandvarnare. Viktigt att du gör det innan du åker 
på semester. Dina grannar kommer troligen inte att uppskatta om din brandvarnare står och 
tjuter dygnet runt för att batteriet håller på att ta slut. Så ta det säkra för det osäkra, köp ett 
nytt batteri och byt innan semestern. 
 
3. Grillplatsen vid carporten 
Denna grillplats tillhör föreningen och här är det tillåtet att grilla med kol. Av hänsyn till de 
som bor i husen intill, och i enlighet med våra ordningsregler får man använda grillplatsen 
fram till kl 22.00, därefter ska det vara tyst, tomt och glöden släckt. 
Detsamma gäller återvinningshuset, släng dina glas/papper/metall/papper och 
plastförpackningar före kl 22.00.  
 
4. Mathem 
är det någon/några i föreningen som använder sig av. Deras bruna påsar/kassar är säkert 
bra till mycket men inte tillåtna att slänga i matsoporna, där får endast de påsar som är 
avsedda för detta slängas. 
Snittblommor är OK att slänga här men inte jord eller rötter av något slag.  Släng gärna in 
påsen i bakre delen av behållaren och se till att påsen är stängd.  
Vi är riktigt bra på att sopsortera/återvinna, bra för vår ekonomi och miljön! 
 
5. Stort tack 
till de medlemmar som deltog på städdagen trots att det var långhelg och solen sken. När vi 
alla hjälps åt går det fort och vi håller våra hus, utrymmen inne och ute i bra skick 
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