
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, september 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
 
1. Städdag den 15/10 
Höstens städdag blir söndag den 15/10. Vi samlas vid carporten kl 10.00 för utdelning av 
arbetsuppgifter och avslutar med grillning när vi är klara, brukar bli runt 12-tiden.  
Ta tillfället i akt att träffa dina grannar under lättsamma former och samtidigt göra en insats 
för föreningen. 
 
 
2. Återvinningshuset är stängt 13 – 15/10, vänligen respektera detta 
Med anledning av städdagen och att vi vill kunna göra rent både i huset och sopkärlen här 
inne kommer återvinningshuset att vara avstängt från fredag morgon den 13/10 till dess att vi 
är klara med städdagen. Vi hoppas att alla respekterar detta och slänger ev saker som hör 
hemma här torsdag 12/10 eller efter städdagen. 
 
 
3. Lås på sopkärl och dörrar 
Vi vill be er vara lite aktsamma när ni ska slänga sopor, stoppa in nyckeln ordentligt i låset 
innan ni vrider om, detsamma när ni låser, vrid om nyckeln helt innan ni drar ut den. För två 
veckor sedan var vi tvungna att laga/byta ut låsen på två av våra sopcontainrar. Det behöver 
inte bero på oförsiktighet, men vi vill att alla är aktsamma om låsen. 
Detsamma gäller dörrarna till källare/cykelförråd etc. Tänk på att vrida om nyckeln och sedan 
öppna med hjälp av dörrhandtaget, din nyckel kommer att gå av om du drar upp dörren med 
hjälp av nyckeln. 
 
 
4. Trivsel/Ordningsregler 
Finns av en anledning, för att vi alla ska ha ett så trivsamt boende som möjligt. Det innebär 
bl.a att om man har fest så är det en bra idé att informera sina grannar innan (brukar öka 
toleransen avsevärt) men om dina gäster stökar ner/mår illa i trapphuset/ 
utanför huset/på föreningens mark är det din skyldighet att ta hand om detta.  
Det aldrig är OK att slänga ut fimpar/snus från balkonger/fönster 
Upplever du att dina grannar stör, behöver du själv ta kontakt med dem och försöka lösa 
problemet/komma överens innan du kontaktar styrelsen. 
 
 
 
 
 

Hoppas vi ses på städdagen! 
 

Styrelsen  
BRF Granatäpplet 


