
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, december 2017 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Gemensam el 
Installationen kommer att skjutas någon vecka framåt pga Vattenfall (nätägaren). Vi 
återkommer med separat info när datum är bestämt.  
 
2. Mata fåglar 
Att mata fåglar från balkong/terrass eller på marken nära våra fastigheter är inte tillåtet. (det 
står i föreningens ordningsregler). Det drar till sig råttor, möss och skräpar ner på uteplatser 
hos de som bor längst ner. 
 
3. Julklappar & julgranar 
Firar ni jul hemma i år tänk då på följande:  

- Julklappspapper sorteras som pappersförpackning. Tänk på att vika pappret och 
platta till kartonger innan du lägger det i återvinningskärlet. Är det fullt får du gå med 
dina papper/kartonger till annan återvinning, inte ställa på golvet. 

- Har ni köpt stora saker i jul (TV, möbler etc) Emballaget/kartongerna till sådant tar 
inte föreningen hand om utan ska köras till återvinningen i Rissne. 

- Presentsnören läggs i soppåsen. 
- Julgranen får du köra till återvinningen i Rissne (eller annan återvinning). Tyvärr har 

inte Solna kommun någon insamling i Agnesberg i år (hör gärna av er till kommunen 
och tyck till om detta). Julgranen får inte slängas/lämnas på föreningens mark. 

- Skinkspad innehåller mycket fett vilket kan täppa till ledningarna om du häller ut det i 
avloppet. Häll det i en PET-flaska eller burk och släng i soporna i stället. 

 
4. Försäljning av lägenhet 
Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet (precis som många andra föreningar i 
Järvastaden redan gjort) att det inte är tillåtet för mäklare att ställa upp porten eller tejpa låset 
på något sätt så att porten är olåst vid lägenhetsvisningar. Det är inte heller tillåtet för 
mäklare att lämna ut portkod vid lägenhetsvisning. 
 
5. Skip-Stop vid Ulriksdals Station 
Som ni kanske har märkt har man infört s.k. Skip-Stop trafik i pendeltågen. För vår del 
innebär det halverad pendeltågstrafik vid Ulriksdals station. Endast fyra tåg/timme under hela 
dagen, även rusningstrafik, då många tåg dessutom är så fulla att alla inte kommer med.  
Vi tycker detta är ett milt sagt ogenomtänkt beslut som försämrar servicen i vardagen & 
tillgängligheten påtagligt för oss alla, våra vänner och besökare.  
Det finns en ny namninsamling som man kan skriva på om man tycker att Skip-Stop ska 
upphöra. Du hittar den här (https://www.skrivunder.com/nu_stoppar_vi_skip_stop)  
Ju fler som skriver under desto större chans att det kan bli en ändring 
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