
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, juni/juli 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Sommaren och semestern är nu äntligen här 
Innan du åker på semester tänk på att: 

- byta batteri i brandvarnaren (om du inte redan gjort det) 
- stänga av ev väckarklocka, så den inte larmar/väcker dina grannar när du är borta 
- se till att dra ur alla laddare till mobiltelefoner och annat ur väggkontakten, det har 

hänt mer än en gång att en laddare fattat eld. 
- stäng alla dörrar och fönster 
- avboka/flytta ev morgontidning 
- prata med dina grannar, ni kanske kan hjälpa varandra att tömma postbox, hålla lite 

extra koll när någon är bortrest. 
Hålla lite extra uppsikt är något vi alla kan göra under semestertider (även annars också), 
lite grannsamverkan helt enkelt för att öka trivseln och tryggheten. 

 
2. Grillplatsen vid carporten 
Vi påminner om att efter 22.00 ska grillen vara släckt och samvaron får fortsätta någon 
annan stans. 
 
3. Har du lite tid över i sommar? 
Titta över vad du/ni har i cykel-/barnvagnsrummen. Det är väldigt fullt och vi misstänker att 
det här finns en hel del ”lik” som inte används längre.  Tillhör någon av dessa cyklar/barn-
vagnar dig, sälj/skänk dem eller flytta dem till ditt eget källarförråd, så de som regelbundet 
använder sina cyklar/barnvagnar kan få plats med dem här. Gäller även cykelplatserna 
mellan husen. 
 
4. Matsoporna 
För att minimera flugor och obehaglig lukt från matsoporna under sommaren tänk på att: 

- inte fylla påsen för full, utan se till att ”stänga” den ordentligt 
- är påsen blöt, lägg den i ytterligare en påse och stäng även denna ordentligt 

Behållaren tvättas dessutom ett par gånger sommartid.  
 
5. Kontakta styrelsen 
Även vi i styrelsen har semester under sommaren. Det innebär att du kan få vänta lite längre 
på svar på dina mail/frågor och ev får du svar från någon annan än den du vände dig till (vi 
kallar det styrelsesamverkan J). Vi kollar regelbundet samtliga mailkonton hela sommaren! 
 

 
Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar & semester! 

 
Styrelsen BRF Granatäpplet 


