
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, december 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Jul, nyår, levande ljus & raketer 
Under december, framför allt under jul & nyår, är det mysigt att sprida lite extra ljus och 
värme med hjälp av levande ljus. Lika mysigt som det är, lika fort kan det bli riktigt otrevligt. 
Lämna aldrig levande ljus obevakade, blås ut dem i tid och håll dem borta från gardiner och 
annat brännbart. En bra idé är också att se till så att brandvarnaren fungerar som den ska, 
har ett fräscht batteri. 
Raketer tycker många är roligt på nyår. Tänk på att det inte är tillåtet att skjuta dem från 
balkongen/uteplatsen. Gräsplanen framför Mulle Meck brukar vara en populär uppskjutnings-
plats. 
 
2. Julklappar, papper och kartonger 
Vårt återvinningshus/våra sopkärl har inte kapacitet att ta emot stora julklappskartonger eller 
stora mängder julklappspapper. En tur till återvinningsstationen i Rissne (www.sorab.se) eller 
någon av de återvinningsbehållare som finns i närheten (vid Mulle Meck, Agnesberg, 
Ulriksdals station) rekommenderas. Glöm inte att trycka ihop dina kartonger! 
 
3. Är du inte hemma i jul? 
Det är alltid en bra idé att informera sina grannar om man är bortrest, be dem tömma 
postfacket (alt lagra posten) och se efter ifall något ser konstigt ut. 
Lite grannsamverkan är bra om vi alla kan ägna oss åt, reagera/notera om vi ser 
något/någon konstig på gatan/i området. Hälsa på dem du möter, är man ute på dåligheter 
vill man inte gärna bli sedd. 
 
4. Granen står så grön och grann i stugan 
Förhoppningsvis länge och utan att barra. Så småningom blir det dock dags att kasta ut den. 
Solna Stad tar gärna emot din gran. Helgen 14-15/1 kan du lämna din gran fram till kl 15.00 
på Bagartorpsringen 45/Tunvägen 1, Agnesberg. Vill du bli av med granen tidigare än så är 
det återvinningsstationen i Rissne som gäller (se pkt 2). 
Föreningen tar INTE hand om din julgran! 
 
 

 

God jul 
& 

Gott Nytt År 
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