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

 
 

1. Filterbyte 
Det är dags att byta filter bakom elementen. Detta kommer att ske under slutet av 
september/början av oktober. Vi återkommer med separat information ca 14 dagar innan det 
är dags.    
 
 
2. Föreningens hemsida 
Är under omarbetning. Syftet är att få en mer lättnavigerad/lättläst hemsida. Arbetet 
beräknas vara klart i slutet av september. Vi ber om förståelse om det skulle bli så att 
hemsidan inte är tillgänglig under någon dag. 
 
 
3. Parasoller på balkonger och terrasser 
Är det många som har. En sommar som denna har många sökt all skugga som gick att finna. 
Tyvärr har det varit incidenter med parasoller som blåst iväg med risk för att skada både 
människor och byggnader/fönster. 
Tänk på att alltid binda ihop ditt parasoll så att inte vinden kan få tag i det. Ett alternativ är att 
lyfta ur parasollet ur foten och lägga det på golvet när det inte används. 
Extra viktigt att tänka på nu när vi närmar oss höst och det brukar ”storma” lite extra. 
 
 
4. Matsoporna 
Har det varit lite problem med under sommaren, det har dykt upp lite av varje i denna 
behållare. 
Vi vill påminna er som har städhjälp att själva tömma soporna (det kan vara en ny städare 
som inte vet var de olika soporna får slängas) för att undvika att fel sak hamnar på fel plats. 
Vi hoppas att samtliga medlemmar informerar alla i sitt hushåll om vad som får slängas var. 
 
 
5. Parkering på gatan 
Nu när de flesta är tillbaka efter sommaren blir det lite trångt om parkeringsplatser på gatan. 
Vi uppmanar därför er som parkerar (framför allt på ojämna sidan) att när ni parkerar längst 
fram/bak i ”parkeringsfickorna” verkligen köra ända fram/bak för att ge plats åt fler. Om vi alla 
hjälps åt så gott det går, blir det lite lättare att hitta parkering. 
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