
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, augusti 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
Vi önskar er alla välkomna hem efter en förhoppningsvis skön sommar/semester och 
hoppas att ni har samlat tillräckligt med kraft och energi för hösten/vintern. Ni som inte 
hunnit med verkar få en extra chans denna vecka som ser ut att bli varm och solig. 
 
1. Energikartläggning 
Vi har under vintern haft en konsult från ÅF som gjort en energikartläggning av vår 
anläggning, dessutom gjordes en bergvärmepumpsutredning. Anledningen till detta var att vi 
ville undersöka möjligheten till/ ev kostnads/energibesparing vid installation av bergvärme. 
(Vi har på föreningens mark ett ”berg" bakom framförallt hus nr 22) Rekommendationen blev 
att inte installera bergvärme då det anses för osäkert driftsmässigt/ekonomiskt och vi skulle 
behöva borra så många hål att ”hela skogen” skulle behöva borras och sedan täckas över.  
Vi fick förslag på ett antal energieffektiviserande åtgärder: 

- Med en viss justering av vårt uttag av fjärrvärme (använda mer fjärrvärme  
sommarhalvåret för att värma varmvatten) kan vi få en lägre taxa på fjärrvärmen och 
därmed spara ca 30.000:-/år.  

- Denna justering har vi nu gjort och vi räknar med att se den ekonomiska besparingen 
under kommande vinter. 

- Genom att tryckreglera våra frånluftsfläktar kan vi få en besparing på upp mot dryga 
20.000:-/år. 

- Detta kommer att göras under hösten. 
Alla lampor som går sönder numera byts ut till LED lampor. 
 
 
2. Filterbyte 
Lördagen den 22 oktober, kl 9-13, kommer de filter som sitter bakom elementen att bytas. 
Skriv redan nu in detta i kalendern då det är viktigt att vi kommer in i samtliga lägenheter. 
Mer info kommer när det närmar sig. 
 
 
3. Höstens städdag 
Är bokad till den söndag 16 oktober. Skriv även in detta datum i kalendern. Vi kommer rensa 
i samtliga cykel/barnvagnsrum så vet du med dig att du har en cykel/barnvagn du inte längre 
använder, sälj/släng den redan nu. 
Mer info om städdagen kommer. 
 

 
Nu håller vi tummarna för en riktigt härlig sensommar! 

 
Styrelsen BRF Granatäpplet 

 


