
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, april 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Inbrott i föreningen 
Som ni blivit informerade om i ett mail i går hade vi ett inbrott i en lägenhet i ett av våra hus 
onsdagen 11/4 någon gång mellan 19.00 – 21.20. Polisanmälan är gjord och 
lägenhetsinnehavarna är informerade. 
Med anledning av detta vill vi påminna om: 

- släpp aldrig in någon okänd i porten, dvs någon du inte med säkerhet vet 
bor i din port 

- lämna inte ut portkoden i onödan. Posten/Bring Citymail har egna koder, 
övriga bud/leveranser är det bra om man själv möter upp i porten och 
släpper in. 

- om du åker bort, informera din granne. Använd timer för lampor så att det 
ser ut som du är hemma. Lagra din post/be din granne tömma ditt postfack. 

- ställ aldrig upp porten och lämna den obevakad inte ens för en minut 
 
Viktigt att du påminner samtliga medlemmar i ditt hushåll om detta. 
 
Entrédörren/porten är vårt yttre skalskydd och vi behöver hjälpas åt så att detta fungerar. 
Bra om vi alla kan bli lite mer vaksamma om vi ser något onormalt i vårt område och i så fall 
rapportera till polisen. Reagera om du hör något onormalt i din port/ditt hus. 
 
Så vitt sittande styrelse vet är detta första gången ett inrott genomförts och vi hoppas att vi 
inte behöver uppleva det igen. 
Styrelsen kommer se över om vi på något sätt kan förstärka våra lägenhetsdörrar för att 
försvåra för ev inbrottstjuvar. 
Portkoderna kommer att bytas inom kort. 
 
Det är bl.a vid sådana här tillfällen som det är bra för styrelsen att kunna komma i kontakt 
med medlemmarna, vi saknar fortfarande mail och mobilnummer till ett par medlemmar. Ni 
kommer att få ett separat mail och vi hoppas att ni svarar på det. 
 
2. Städdag söndag 23/4 
Vi samlas kl 10.00 vid carporten/återvinningshuset för utdelning av arbetsuppgifter. 
Vi ska denna gång städa cykel och barnvagnsrum lite extra och ber er därför att innan  
kl 10.00 ta bort samtliga cyklar/barnvagnar och annat som ni ev har där.  
Vi har ett par cyklar som ingen saknat efter förra städdagen. Dessa kommer att säljas i 
samband med korvgrillningen vid avslutningen av städdagen. 
 
3. Årsstämma den 17/5 kl 18.30, Jaktvillan 
Separat kallelse till stämman kommer inom kort. Denna gång har vi ett par extra punkter på 
dagordningen så läs noga igenom kallelsen och till den bifogad information. 
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