
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, oktober 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Ett stort TACK 
Till er som var med på höstens städdag. Det var lite färre som deltog än i våras men vi 
lyckades få allt gjort. Det finns fler anledningar att vara med på föreningens städdagar, en är 
att du får träffa och lär känna/känna igen vilka som bor i vår förening vilket skapar 
gemenskap och trygghet. 
 
2. Tråkigt 
Att vi åter igen hittar plastpåsar i matsoporna, trots att vi påtalat detta nyligen, vi förstår inte 
att det ska vara så svårt. 
Tråkigt att inte avstängningen av återvinningshuset inför städdagen respekterades. Vet inte 
hur du/ni tänkte som slängde kartong/radade upp burkar m m. Vi hoppas vi slipper detta 
beteende nästa gång 

 
 
3. Var aktsam om din portkod 
Med anledning av de inbrott som har begåtts i Järvastaden den senaste tiden vill vi påminna 
om att: 

- var lika aktsam om din portkod som du är om koden till ditt kreditkort 
- håll för så ingen ser vad du slår in för kod, lämna inte ut koden i onödan 
- släpp aldrig in någon du inte med säkerhet vet bor i porten 
- se till att porten stängs efter dig när du går ín/ut 
- var vaksam, ser du någon som beter sig annorlunda/sitter i bil och spanar, reagera, 

säg hej, ta en bild med mobilen och rapportera till polisen 
- hör du något i porten, reagera, titta ut och se vad som händer 
- det är allas vårt ansvar att se till att inga obehöriga kommer in i våra portar, 

informera övriga i ditt hushåll 
 
4. Gemensam el 
Arbetet är nu påbörjat för installation av gemensam el. 
Det troliga är att installationen kommer att ske i våra hus under perioden mitten av november 
till mitten av december. Vi kan tyvärr inte ge närmare besked i dagsläget då det beror på när 
Vattenfall har godkänt ombyggnationerna som behöver göras. 
När det är dags för installation kommer varje hus att bli utan el ett par timmar under tiden 
installationen pågår. 
Enskild medlem behöver inte göra något själv. I samma stund som föreningen går över till 
gemensam el upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med olika 
elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheterna oavsett vilken bindningstid man tecknat.  
Vi återkommer så snart vi vet när installationerna blir av. 
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