
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, november 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Gemensam el 
Preliminärt datum för installationsstart är nu satt till 8/1-18. Det är som sagt ett preliminärt 
datum och kan komma att skjutas på några dagar. Är du bortrest denna vecka (och ev 
veckan efter) lämna din nyckel till en granne/vän som kan gå in och kontrollera att kyl/frys 
och annan ev elektronik gått igång igen efter elavbrottet som kommer att bli i samband med 
installationen. 
Vi återkommer så fort vi har ett definitivt besked. 
 
 
2. Radonmätning 
Som ni säkert sett av anslag i portarna kommer föreningen att genomföra radonmätning 
under dec-mars. Det är ca 30% av lägenheterna i föreningen som kommer att mätas.  
De lägenheter som berörs har fått ett separat mail om detta. Viktigt att du som fått detta mail 
följer instruktionerna noga för att resultatet av mätningen ska bli riktigt. 
 
 
3. Adventstider och juleljus 
Nu när vi befinner oss i årets mörkaste period samtidigt som vi gått in i advent är det extra 
mysigt att tända ljus. Vi vill påminna om aktsamhet med levande ljus, att släcka ljusen när 
man lämnar rummet. Låt inte ljusen brinna ner för långt i ljusstaken, håll dem på behörigt 
avstånd från gardiner och annat som lätt tar eld, samt kontrollera att brandvarnaren fungerar. 
Allt för att undvika olyckor i form av bränder etc. 
 
 
4. Vinter, snö och is 
Om/när snön kommer; 

- Sopa gärna utanför din port. Om vi alla hjälps åt blir det inte tungt och vi förhindrar 
vallar av is/snö som kan hindra portarna att stängas ordentligt, samt att vi minskar 
risken för att någon halkar och slår sig. 

- Var lite extra uppmärksam på parkeringsreglerna för att ge snöröjningen en chans att 
göra sitt jobb ordentligt. 

- Tänk på att det är du som medlem som ansvarar för att din balkong/terrass hålls fri 
från snö/is. 

- Gångvägen mellan husen ner till garaget kommer inte heller i år att snöröjas 
(grannföreningens mark och deras ansvar), ta det försiktigt när du går här. 
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