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

 
1. Rökning på balkong/terrass/uteplats 
Frågan om rökning på balkonger kom upp efter avslutad årsstämma. 
Föreningens ordningsregler punkt 3 säger. "Rökning - se till att inte störa din omgivning". 
Så länge dina grannar inte störs av din/dina gästers rökning är det OK att röka på 
balkong/terrass/uteplats. 
Men om din rökning stör dina grannar är det inte OK att röka på balkong/terrass/uteplats.  
Tilluften till våra hus är ventiler som sitter under våra fönster och kommer in bakom 
elementen (de element som har filter). Detta gör att röken/rökdoften kan leta sig in i 
lägenheter även om de har balkongdörr och fönster stängda beroende på hur vindarna rör 
sig. Den som inte röker vill självklart inte att det ska lukta rök i lägenheten. 
Detta gäller även om du har en inglasad balkong då röken/röklukten kan leta sig upp via 
fasaden och in i någon annans lägenhet. 
Det är självklart inte OK att aska/kasta fimpar ut från balkong/terrass/uteplats eller för all del 
fönster. Vi bor i flerfamiljshus och måste visa hänsyn mot varandra. 
 
2. Brandvarnare 
Nu när sommar och semester närmar sig med stormsteg vill vi påminna om att kontrollera 
(och ev byta batteri i)  brandvarnaren.  Man blir inte speciellt populär hos sina grannar om 
man åker bort och brandvarnaren står och tjuter dygnet runt i ett par dagar.  
Föreningen/styrelsen har ingen huvudnyckel och kan inte gå in och stänga av en larmande 
brandvarnare.  
 
3. Grillplatsen vid carporten 
Tänk på att efter klockan 22.00 ska grillningen vara avslutad och grillen ordentligt släckt. Vi 
ber er som nyttjar grillplatsen att visa hänsyn till de som bor i hus 22 & 20 och bl.a respektera 
deras uteplatser. 
Med tanke på det eldningsförbud som råder ber vi er att tills vidare inte grilla här, fram till 
dess att eldningsförbudet är hävt, för att undvika att en gnista skapar en brand i dungen. 
 
4. Matsoporna 
Tyvärr har det åter börjat dyka upp plastpåsar i denna behållare, vilket vi tycker är riktigt 
tråkigt då det en längre  tid nu har fungerat riktigt bra. Vill det sig illa får vi betala för hela 
lasset vid tömning (10-tusentals kronor för en enda tömning) för att någon/några inte kan 
respektera vad som får slängas här. 
Informera alla i ditt hushåll och ev besökare/städhjälp som slänger sopor vad som får 
slängas i denna behållare. 
 
5. Vattenkranar 
På tre av våra hus finns det en yttre vattenkran. Kranarna är till för att de som har hand om 
våra grönytor. Dessa kommer att förses med lås så att obehöriga ej kan nyttja dem. 
 
6. Dina kontaktuppgifter 
På förekommen anledning ber vi dig meddela om du byter mobilnr el mailadress. Det är 
viktigt att vi kan komma i kontakt med dig om något skulle hända 
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