
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, augusti 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Gemensam el 
Styrelsen jobbar vidare med detta och vi räknar med att genomförandet kommer att ske 
under hösten. Vi återkommer med mer info så snart datum är bestämt. 
 
 
2. Parkering på gatan 
Nu när semestertiderna är över och de flesta är tillbaka börjar det bli trångt på gatan igen. 
Om vi alla hjälps åt att inte parkera med för stora luckor, att när vi parkerar på sidan med 
ojämna nummer, om vi står längst fram/längst bak i parkeringsfickorna, inte lämna flera 
meter fram/bak, så gör vi vårt för att vi alla ska hitta p-plats. 
 
 
3. Ulriksdals station 
Som ni säkert läst i lokaltidningarna funderar Trafikverket/SL på att halvera antalet pendeltåg 
i rusningstrafik vid Ulriksdals station. Styrelsen tycker detta är ytterst olämpligt då det 
påverkar oss alla på så många sätt. 
Det finns en namninsamling på nätet som vi hoppas att ni alla kan tänka er att skriva på för 
att på detta sätt försöka påverka politiker m.fl. Länk till namninsamlingen kommer i separat 
mail. 
 
 
4. Återvinningen 
Som ni sett i separat mail tidigare har det fungerat allt annat än bra här under 
sommaren. Styrelsen har nu beslutat ansöka om tillstånd hos datainspektionen om 
att få sätta upp kamera. Vi hoppas slippa, men det beror helt och hållet på hur det 
fungerar framöver. 
 
 
5. Nycklar 
Om du hittar några nycklar som du tror tillhör någon i vår förening, kontakta någon i 
styrelsen och lämna nyckeln dit. Vi kan ta reda på vem nyckeln tillhör och se till att 
den hamnar rätt. Sätt gärna en lapp där du hittade nyckeln och tala om att du lämnat 
den vidare, men lämna inte ut nyckeln själv. På detta sätt minskar vi risken att 
nycklar hamnar i fel händer. 

 
 
 

Vi önskar er alla välkomna tillbaka efter semestern! 
 

Styrelsen  
BRF Granatäpplet 


