
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, februari 2018 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Årsstämma  
Datum för årsstämman är satt till den 16/5. Platsen är Jaktvillan, precis som tidigare år. 
Mer info kommer när det närmar sig men skriv redan nu in detta datum i kalendern. 
 
 
2. Motioner till årsstämman 
Vid varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med 
förslag till förändring för behandling på årsstämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen 
till styrelsen senast den 18 mars 2018. Lämna alt. posta motionen till föreningens postlåda i 
hus 22. 
 
Viktig information gällande motioner: 

- En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in 
med flera motioner. 

- Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även 
finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna 
besvara motionen med ja eller nej. 

- Motionen ska vara undertecknad av motionären. 
 

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, 
dvs. senast den 18 mars 2018.. 
 
3. Gemensam el 
Ni har i ett separat mail fått info om vilka priser som gäller framöver. Den första avläsningen 
är nu gjord och din/er förbrukning kommer synas på avin som kommer i början av mars. Där 
finns även retroaktiv ”abonnemangsavgift” med för januari (halva månaden), februari & mars. 
 
 
4. Vi vill påminna om att 
Det enda som är tillåtet att ha i trapphuset är en ev dörrmatta (om denna tas bort torsdag 
kväll och inte läggs tillbaka förrän fredag kväll). Inga andra saker får finnas i trapphusen, inte 
pulkor, skidor, ytterskor, kläder, barnvagnar, div dekorationer/pynt eller annat. 
Vänligen respektera detta. 
 
 
5. Inbjudan till samråd 
Solna Stad inbjuder till samråd om kv Linnean m.fl. Detta är kvarter som ligger i nära 
anslutning till vår förening och Mulle Meck med grönytan framför. Alla har möjlighet att lämna 
sina synpunkter till Solna Stad om dessa projekt. Information om utformning m m hittar ni på: 
http://www.solna.se/linnean. Gå gärna in där och studera hur det är tänkt att se ut. 
Synpunkter ska inkommit till Solna Stad senast 21/3-18. 

 
 
 

Hälsningar 
 

Styrelsen 
BRF Granatäpplet 


