
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, februari 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Våra nya servicedagar 
Som vi informerat om i ett separat mail har vi fått nya servicedagar på Honnörsgatan. 
Då styrelsen tycker det är absurt att ha 10 olika dagar/tider/veckor att hålla reda på varje 
månad bara på Honnörsgatan, kommer vi att kontakta Solna Stad om detta. 
Men vi tror inte att det räcker utan hoppas att så många som möjligt i föreningen kan höra av 
sig, ju fler som hör av sig desto större chans att vi kan få till en förändring. Klicka här  
(https://kc.solna.se/formular/forms/synpunkter ) så kommer du till sidan, välj område 
”Boendeparkering”. Förslag till text: 
”Hej, det nya systemet med servicedagar har blivit väldigt svårt, näst intill omöjligt, att hålla 
reda på. På Honnörsgatan (en sträcka på ca 400 m) har vi 10 olika dagar/tider/veckor att 
förhålla oss till varje månad, vilket jag/vi tycker är helt orimligt. Det har inte blivit lättare att 
hitta parkeringsplats, vilket enligt er hemsida är avsikten.  Jag/vi hoppas att ni snarast möjligt 
gör om detta system.” 
 
2. Motioner till årsstämman 
Vid varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med 
förslag till förändring för behandling på årsstämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen 
till styrelsen senast den 31 mars 2017. Lämna alt. posta motionen till föreningens postlåda i 
hus 22. 
 
Viktig information gällande motioner: 

- En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in 
med flera motioner. 

- Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även 
finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna 
besvara motionen med ja eller nej. 

- Motionen ska vara undertecknad av motionären. 
 

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, 
dvs. senast den 31 mars 2017.. 
 
3. Barnvagnar 
Vi har noterat att det finns ett antal barnvagnar som står i cykel/barnvagnsrummen som inte 
har använts på ett bra tag. Då våra cykel-/barnvagns utrymmen är begränsade ber vi er att 
förvara dessa barnvagnar i ert eget källarförråd. En rensning kommer att göras i samband 
med vårens städdag. 
 
4. Gemensam el 
Styrelsen har börjat undersöka vad det skulle innebära i form av besparingar/kostnader att vi 
inför gemensam el för föreningen (betyder i korthet att föreningen tecknar avtal och debiterar 
ut elförbrukningen till resp medlem). Detta är något som måste beslutas av årsstämman 
innan det kan införas. Vår förhoppning är att vi ska hinna få fram information i tid innan och 
att det ev kommer någon som är ordentligt insatt och informerar på stämman.  Vill du söka 
mer information själv, Googla på ”gemensam el + Brf”. 

 
 

Styrelsen BRF Granatäpplet 


