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

 
 

1. Städdag  
Vilken uppslutning det var! 
Vi har nog aldrig varit så många som hjälpts åt att snygga till i och utanför våra hus, helt 
fantastiskt. Vi klarade denna gång av lite underhållsarbete som vi nu slipper anlita 
utomstående för att göra, vilket är bra för vår ekonomi! Eftersom vi var så många gick det 
också ovanligt fort, själva städningen var avklarad på drygt en timme. Sen fanns det tid att 
grilla korv och prata grannar emellan. 
 
Ett antal omärkta (inte märkta med rätt etikett) cyklar togs om hand och låstes in. Om du 
saknar din cykel skickar du ett mail till: innemiljo@granatapplet.se så kan du vid lämpligt 
tillfälle se om din cykel är en av de omhändertagna. 
De cyklar som inte hämtas ut inom 6 månader kommer att bjudas ut till medlemmar att 
köpa/skänkas till välgörenhet 
 
Ett antal barnvagnar som inte har använts på lång tid finns i ett par av barnvagnsrummen. Vi 
vill påpeka att barnvagnsrummen är till för de barnvagnar som används regelbundet. Har 
ditt/dina barn vuxit upp, det är en paus innan det är dags för nästa barn, ber vi dig att förvara 
barnvagnen i ditt eget källarförråd.  
 
Vid en översyn av våra gemensamma ytor upptäcktes div saker som inte hör hemma på 
dessa, grillar, boxar för dynor etc. Bor du i marklägenhet är ytan innanför muren det som 
tillhör din lägenhet. Utanför muren är vår gemensamma yta och där får saker inte  
ställas/förvaras. 
 
Vi hittade även en del cigarettfimpar nedanför vissa balkonger. Om du/dina gäster röker på 
balkongen se till att aska/fimpa i ett askfat. Att kasta ut fimpen/aska ut över balkongräcket är 
inte OK.  
 
 
 
2. Årsstämma onsdag 16/5 
Vi hoppas vi träffas på årsstämman i Jaktvillan, Gunnarbovägen 91.  
Vi börjar mötet kl 18.30 
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