
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, juni 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Styrelsen tar semester 
Fr.o.m midsommar tar styrelsen semester. Det innebär att det kan ta längre tid innan du får 
svar på dina mail/frågor. Vi kollar av mailen under hela semestern, dock inte alla dagar i 
veckan. Endast akuta ärenden kommer att åtgärdas, resten får vänta till början/mitten av 
augusti.  Vi hoppas ni alla har förståelse för detta. 
 
 
2. Nytt städföretag 
Då vi under lång tid inte varit nöjda med städningen av våra trapphus har vi anlitat en ny 
leverantör. Det är BasStäd i Stockholm AB som fortsättningsvis kommer att städa med start 
21/7.  
Vi har också beslutat att göra en storstädning av trapphusen med ytbehandling av golvytorna 
i samband med detta. Datum för storstädningen är ännu ej bestämt men det kommer troligen 
att ske under augusti, vi återkommer om det. 
 
 
3. Matsoporna 
Vi vill åter påminna om att inte fylla påsarna till bristningsgränsen, ta hellre två påsar, fyll 
dem halvfulla och se till att stänga dem ordentligt. Allt för att minska mängden flugor i denna 
behållare nu när det är varmt. 
 
 
4. Sommar, sommar, sommar 
Innan du åker på semester tänk på att:   

- med tanke på de nya servicedagarna: se efter var du parkerar bilen om du åker bort, 
inte roligt att komma hem och mötas av parkeringsböter.  

- 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. 
 
 
 

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och semester! 

 
Styrelsen  

BRF Granatäpplet 


