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

 
 

1. Filterbyte, lördag 29/9 
Som vi tidigare meddelat i separat mail blir det filterbyte på lördag. Vi startar kl 9.00 och 
räknar med att vara klara ca 13.00.  Vi börjar på Honnörsgatan 27 och tar sedan husen i 
följande ordning, 25, 23, 21, 19, 17, 20, 22. Vi börjar på översta våningen och tar oss sedan 
nedåt i resp hus. Övrig info om filter etc hittar du i det separata mail om detta du fått tidigare. 
 
Glöm inte att sätta låset i serviceläge om du inte kan vara hemma! 
Detta är enda tillfället att få sina filter bytta! 
 
 
2. Städdag söndag 21 oktober 
Skriv redan nu in detta datum i kalendern. Vi samlas kl 10.00 vid carporten för utdelning av 
arbetsuppgifter och avslutar med korvgrillning. Ca en vecka innan kommer det, som vanligt, 
att sättas upp lappar i portarna för att ni ska kunna märka upp cyklar och barnvagnar. Viktigt 
att ni använder de nya lapparna, gamla märkningar gäller ej. 
Återvinningshuset kommer att stängas av torsdag kväll, 18/10 och öppnas upp igen när 
städdagen är över. Vänligen respektera detta så vi kan städa ordentligt där. 
 
 
3. Med anledning av GDPR 
För drygt en vecka sedan fick ni ett separat mail ”Brf Granatäpplet behöver ditt samtycke”. I 
detta mail fanns två dokument, ”Information till medlem…” och ”Skriftligt samtycke…” 
För att vi ska kunna fortsätta skicka ut information via mail, tex Nyhetsbrev, behöver vi båda 
dessa papper underskrivna och inlämnade. Det underlättar för styrelsen att ha både mail och 
mobilnr till samltiga medlemmar om vi skulle behöva kontakta er akut vid t.ex vattenläckage 
eller annat. 
Om du av någon anledning inte vill ge ditt samtycke, blir det fortsättningsvis ditt eget ansvar 
att söka information om vad som händer i föreningen och när (t.ex filterbyte, städdagar, 
hissavstängningar m m). 
Vi hoppas självklart att ni alla ger ert samtycke 
 
 
4. Föreningens ordförande 
Kommer under en längre tid framöver att befinna sig mycket på resande fot/utomlands pga 
sitt arbete. Detta innebär att han inte kommer att vara nåbar på telefon samt att det kan ta 
längre tid att få svar via mail (eller att någon annan svarar). 
Övriga styrelsemedlemmar har bedömt att Magnus kan sitta kvar som ordförande och att det 
inte kommer påverka styrelsearbetet negativt då vi kommer ha löpande kontakt.  
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