
 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, mars 2018 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 

 
1. Städdag  
Vårens städdag blir söndag den 22:a april. Vi samlas kl 10.00 vid carporten för utdelning av 
arbetsuppgifter och räknar med att avsluta med korvgrillning runt lunch. Hoppas vi ses! 
 
2. Valberedningen 
Har nu påbörjat sitt arbete med att hitta medlemmar som vill och kan engagera sig i 
föreningens styrelse. Vill du vara med, hör av dig till Carolina Johansson Nygren: 
carro@manyana.se 
 
3. Vi vill påminna om att 
      -     föreningens årsstämma är den 16:e maj. Kallelse kommer under april 
 

- föreningens sopbehållare töms tisdagar 07-10. Vänligen respektera 
parkeringsförbuden som råder då. Du riskerar inte bara att få P-bot utan än viktigare 
är att de inte kan tömma om det står bilar i vägen. 

-  
- detsamma gäller matsoporna som töms torsdagar 07-10. 
-  
- den post du får i din postlåda ska du ta hand om själv. Det gäller även de 

lokaltidningar som kommer, dessa räknas inte som reklam utan samhällsinformation. 
Att som vissa gör idag, lägga dem ovanpå postboxarna är inte OK. 

-  
- när du gör en felanmälan kommer felet att åtgärdas nästa gång vår fastighets-

förvaltare är på plats. De kommer ca 1 ggr/månad, vilket gör att om oturen är framme 
kan det ta 4-5 veckor innan t.ex en glödlampa byts. Akuta saker åtgärdas självklart 
snarast möjligt. 

-  
- i Bopärmen hittar du info bl.a om vad som är föreningens ansvar att åtgärda resp vad 

som är enskild medlems ansvar. Här hittar du också information och skötselråd om 
de olika materialen i din lägenhet, något som kan vara värt att titta på nu när 
lägenheterna har några år på nacken. Vilka olika leverantörer som de olika 
delarna/maskinerna kommer från finns också vilket gör det lätt att vända sig rätt från 
början. Tänk på att Bopärmen är unik för just din lägenhet (och tillhör/ska lämnas kvar 
i lägenheten vid ev försäljning/flytt), föreningen har inga kopior. 

-  
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