
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, november 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. TACK 
Återigen vill vi rikta ett stort TACK till alla er som hjälpte till att skotta/sopa utanför portarna, 
skotta och skjuta fram bilar, helt enkelt hjälpte varandra i det snökaos som var. Den 
uppslutningen och hjälpsamheten gör att vi känner att medlemmarna i vår förening är något 
alldeles extra! 
 
2. Vinter och snö 
Efter det första snökaoset har det mesta av snön försvunnit men vi kan säkert räkna med 
mer av den varan. Fortsätt gärna att ta ett par tag med sopkvasten utanför din port/entré, 
hjälps vi åt att hålla snöfritt undviker vi att det blir en isbula som i värsta fall gör att någon 
halkar och slår sig. (eller att porten inte går att stänga) 
Tänk på att du som medlem ansvarar för att din balkong hålls fri från snö. 
Gångvägen mellan husen ner till garaget kommer inte heller i år att snöröjas (den ligger på 
grannföreningens mark och är deras ansvar), ta det försiktigt när du går här. 
 
3. Advent och levande ljus 
Så här i vintermörkret och adventstider är det extra mysigt att tända ljus. 
Tänk på att inte lämna levande ljus utan uppsikt, låt dem inte brinna ner för långt i ljusstaken 
och se till att de är på behörigt avstånd från gardiner och annat som lätt tar eld. 
 
4. Temperaturen inomhus 
Nu när temperaturen kryper nedåt men håller sig på några plusgrader dagtid och några 
minus nattetid, håller systemet på att ställa in sig. Tänk på att ha termostaten på 5 (fullt 
öppen), det kan också hjälpa att stänga ventilationsluckorna som finns under elementen (på 
de flesta element) för att inte få in kall luft. 
 
5. Lägenhetsnycklar 
Ni som ännu inte mailat in uppgifter om era nycklar, gör gärna det till: 
sekreterare@granatapplet.se Tack för hjälpen! 
 
 
Nu när det blivit svalare ute, tänk på att inte ställa upp porten i onödan. 
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