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

 
1. Garageplats 
Vi har en garageplats ledig. Är du intresserad och vill hyra den, hör av dig till: 
parkeringbredband@granatapplet.se. 
Har du idag garageplats och skulle vilja hyra ytterligare en kan även du höra av dig. Finns 
ingen medlem utan garageplats som är intresserad kan du med garageplats få hyra tills 
vidare.   
 
2. Styrelsen tar semester 
Styrelsen tar nu semester och är tillbaka i början/mitten av augusti. 
Det innebär att det kan ta lite längre tid innan du får svar på dina mail/frågor. Vi kollar av 
mailen under hela semestern, dock inte varje dag. Endast akuta ärenden kommer att 
åtgärdas, resten får vänta till semestern är slut. 
Vi hoppas ni alla har förståelse för detta. 
 
3. Vattenkranar 
På tre av våra hus finns det en yttre vattenkran. Låsen till dessa är inte på plats än. 
Anledningen till att de kommer låsas är att dessa kranar använts för att vattna gräsmattor, 
vattenrutschkanor till barn etc, vilket de inte är till för. Dessa finns för att de som sköter våra 
grönytor ska ha tillgång till vatten. 
 
4. Sommar, sommar, sommar 
Innan du åker på semester tänk på att: 

- byta batteri i brandvarnaren (om du inte redan gjort det) 
- stäng alla fönster och balkongdörr 
- se till att dra ut alla laddare till mobiltelefoner och annat ur väggkontakten, 

det har hänt mer än en gång att laddare fattat eld 
- avboka/flytta ev morgontidning 
- se efter var du parkerar bilen, med tanke på servicedagarna 
- stänga av ev väckarklocka så den inte larmar/väcker dina grannar när du är 

borta 
- prata med dina grannar, ni kanske kan hjälpa varandra att tömma postbox, 

hålla lite extra uppsikt när någon är bortrest 
 

 
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och semester! 
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