
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, oktober 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Parkering på gatan/servicedag 
Solna Kommun har fattat ett nytt beslut som innebär att man inför servicedag varannan 
vecka på gatorna i kommunen (i stället för som nu 1 gg/månad). 
Detta börjar gälla så fort omskyltning är gjord, vilket påbörjats och beräknas vara klart under 
2016. 
Mer info hittar ni på följande sida: https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/nyheter-
stadsbyggnad-trafik/nu-infors-nya-servicedagar/ . 
 
2. Återvinningen / matsoporna 
Återigen är det någon/några som slänger annat än de bruna påsarna och annat innehåll i 
matsoporna. Vi vill återigen påminna att det endast är de bruna påsarna som får användas 
(inga andra påsar/kassar även om de skulle vara av papp och bruna) samt att det endast är 
mat/grönsaker/frukt som får slängas här. 
Återvinningshuset har periodvis under hösten varit under all kritik. Tråkigt tycker vi, då vi är 
en av få föreningar som har valt att ha kvar denna service.  Kartongbehållarna är ofta 
överfulla, inte på grund av bristande kapacitet/volym utan för att allt för många inte trycker 
ihop sina kartonger/slänger annat än kartonger från hushållssopor här.  
Dessutom ställs här brödrostar, tavelramar, klädpåsar och annat som inte hör hemma här. 
Vi hoppas på bättring och funderar på åtgärder för att komma tillrätta med problemet. 
 
3. Städdagen 
Så otroligt roligt att så många dök upp, vi tror att vi faktiskt aldrig varit så många! 
Funderingar kring överfulla cykelrum framfördes och vi tittar nu på om vi kan förbättra 
situationen på något sätt.  
Synpunkter framfördes också på att det finns en del småskador i ytskikten i trapphusen. 
Detta kommer att åtgärdas framöver, vi kan dock inte säga när än. 
 
4. Lägenhetsnycklar 
Vi håller på och uppdaterar registret över nycklar till alla lägenheter. En av orsakerna är att vi 
vill få en uppfattning av hur många nycklar som är borttappade/försvunna. 
Du får gärna själv maila uppgifter om dina/era nycklar till: sekreterare@granatapplet.se. 
Skriv ditt lägenhetsnummer (3 siffror) samt beteckningen på de nycklar du/ni har. På ena 
sidan står CMB46, på andra sidan och det vi vill vetá:  
står till vänster L följt av några siffror, till höger står ytterligare en siffra. Vi vill veta 
beteckningen/numret på alla de nycklar ni har till lägenheten.   
Tack för hjälpen! 
 
5. Nya portkoder 
Fredag 28:e kommer portkoderna att bytas ut. Koden till din port skickas i separat mail. 
 
Nu när det blivit svalare ute, tänk på att inte ställa upp porten i onödan. 
 
 

 
Styrelsen BRF Granatäpplet 


