
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, januari 2018 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Månadens blomma  
Till alla er som sopar/skottar snö utanför portarna, som städar och ser till att det är fint i 
återvinningen och som reagerar när någon slänger fel sak på fel plats.  
Det är ni som gör vår förening till något alldeles extra!  
 
 
2. Gemensam el 
Installationen gick bra/utan komplikationer. Ett separat mail om priser m m kommer inom kort 
 
 
3. Underhållsplan 
Styrelsen har tagit hjälp av företaget Sustend för att besiktiga våra fastigheter och ta fram en 
underhållsplan. Detta ger nuvarande och kommande styrelser ett verktyg att arbeta efter så 
vi kan se till att våra hus håller sig i bra skick under lång tid framöver och förhoppningsvis 
slipper oväntade akuta åtgärder, vilket alltid är dyrare. Det gör det också möjligt att planera 
ekonomin för det underhåll som behöver göras. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2046. 
 
 
4. Temperatur inomhus 
Som vi tidigare informerat om vid ett par tillfällen är det tyvärr så att vårt system har svårt att 
hänga med i de snabba svängningar i temperatur som ofta är vintertid i Stockholm. Detta gör 
att det vid temperaturer från ca +5 till minus några grader kan upplevas som svalt inomhus. 
Viktigt att man om man vill ha maximal temperatur inne inte ställer möbler framför 
radiatorerna eller har gardiner hängande framför termostaten. Vidare är det bäst att ha 
radiatorn på max (om man inte vill ha det svalare). Temperaturen inomhus kan variera 
mellan 19-21 grader. Du bör inte lufta elementen, det gör ingen skillnad för värmen men du 
riskerar att släppa in luft i systemet vilket kan skada detsamma. 
 
 
5. Trygg i Järvastaden 
Är ett initiativ taget av Järvastaden AB för att öka tryggheten i området. Mer om projektet kan 
du läsa här (http://www.jarvastaden.se/index.php/2015-04-20-11-14-18/senaste-nytt/951-
resultat-av-informationsmote-trygg-i-jarvastaden) 
För att det ska fungera optimalt är det meningen att vi som bor här ska rapportera in 
händelser (skadegörelse, inbrott, ”spaning/rekognosering” av okända personer m m) till en 
trygghetsvärd i resp förening. I vår förening är det Emma Lundvall som tagit på sig detta och 
att rapportera vidare. Maila Emma på: andrahandsuthyrning@granatäpplet.se om du 
upptäcker något, glöm inte att uppge ditt namn och telefonnummer om det skulle finnas 
följdfrågor. 
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