
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, maj 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Bostadsrättsutredningen 
Det har under våren skrivits en hel del om denna utredning och vad det innebär att 
föreningar/mäklare är skyldiga att uppge vid försäljning av lägenheter för att göra det lättare 
för köpare att jämföra det ekonomiska i olika objekt. Därför tänkte vi tala om hur det ser ut i 
vår förening per dagens datum. (skiljer sig lite från årsredovisningen då vi lagt om ett lån och 
amorterat) 

- Snittränta på föreningens lån: 0,75% 
- Belåningsgrad: 18,54% 
- Skuldsättning/m2: 6.560:- 

Samtliga dessa siffror är, med tanke på att vår förening är så pass ung, mycket bra och är 
siffror som man normalt kan hitta i betydligt äldre föreningar. Utöver det ligger våra avgifter 
bland de lägsta i området och vi har en ekonomi i balans, dvs vi budgeterar för ett litet positiv 
resultat. (Inte som i många nya föreningar där man räknar med ett underskott på flera 
miljoner/år i 10 år framåt) 
 
2. Matsoporna 
Nu när värmen äntligen är här ber vi er att inte fylla de bruna påsarna så fulla. Använd fler 
påsar och se till att ”stänga” dem ordentligt. Det gör det svårare för flugor att komma åt 
innehållet och att lägga ägg.  
Behållaren kommer att tvättas ett par gånger under sommaren för att minimera flugor och 
lukt. 
 
3. Trapphus och fasader 
Är allas vår egendom. Det är därför inte tillåtet att sätta klisterlappar/rita/klottra: 
- i våra hissar 
- i våra trapphus 
- på tidningshållaren 
- på våra fasader eller stuprör 
Ser du någon som gör det, säg till, det är vi alla som har ansvar för att det är fint och rent i/på 
våra hus. 
 
4. Sommar och semester närmar sig med stormsteg 
Innan du åker på semester tänk på att: 

- byta batteri i brandvarnaren (om du inte redan gjort det) 
- stänga av ev väckarklocka, så den inte larmar/väcker dina grannar när du är borta 
- se till att dra ur alla laddare till mobiltelefoner och annat ur väggkontakten, det har 

hänt mer än en gång att en laddare fattat eld. 
- stäng alla dörrar och fönster 
- avboka/flytta ev morgontidning 
- prata med dina grannar, ni kanske kan hjälpa varandra att tömma postbox, hålla lite 

extra koll när någon är bortrest. 
 
Hålla lite extra uppsikt är något vi alla kan/bör göra under semestertider (även annars), 
grannsamverkan för att öka trivseln och tryggheten.  
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