
 
 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, oktober 2018 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Städdag söndag 21 oktober, vi samlas kl 10.00 
Viktigt att du märker upp ev cyklar och barnvagnar innan städdagen. Använd de nya 
lapparna, gamla märkningar gäller inte, som kommer upp inom kort. 
Då vi har trångt om utrymme är det viktigt att vi alla hjälps åt och rensar bort/säljer/slänger 
cyklar och barnvagnar som inte längre används. (eller förvarar dem i det egna källarförrådet) 
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. 
 
2. Byte av belysning i hissarna 
Belysningen och ledningarna är utslitna/spruckna/torra och behöver bytas ut. Vi passar då på 
att byta till LED-belysning, mindre energikrävande och längre livslängd. Det kommer ske 
enligt följande tidplan. Räkna med att hissen är ”ur funktion” hela den aktuella dagen. 
 
Månd 22/10 – hus 17 & 19 
Tisd 23/10   – hus 20 & 21 
Onsd 24/10 – hus 22 & 25 
Torsd 25/10 – hus 23 & 27 
 
3. Besiktning av fastigheternas fasader 
För att göra ”allt vi kan” när det gäller kontroll av fasaderna kommer det att tas stickprov på 
samtliga hus. Detta görs i form av att, med hjälp av en skylift (för att komma åt även högt upp 
på fasaderna), borra hål och kontrollera om det finns fuktighet bakom ytskiktet.  
Preliminära datum är onsdag 24/10 (gäller nr 17, 19, 20, 21, 22) och tisdag 30/10 (nr 23. 25. 
27). Den som är uppmärksam noterar att dessa datum sammanfaller med servicedagarna på 
gatan, allt för att de ska komma nära husen och kan utföra provtagningarna. Vi ber er därför 
att de kommande servicedagarna lämna ett par timmars extra tomt på fordon på resp del av 
vår gata. 
Anledningen till att dagarna för provtagning är preliminära är att det behöver komma en del 
regn för att provtagningen ska vara relevant. Kommer inget regn flyttas provtagningen fram. 
 
4. Avin för november månad 
Som ni säkert noterat var det ingen elförbrukning med på avin ni fick i början av månaden. 
Det beror på en miss från de som rapporterar förbrukningen. En separat avi på 
elförbrukningen kommer inom ett par dagar. 
 
5. Rökning på föreningens ytor 
Det verkar som om bänkarna mellan hus 23 & 25 används för att ta en rökpaus vid. Tyvärr 
lämnar man spår efter sig i form av fimpar, vilket inte är OK.  
Det gäller föreningens alla ytor, röker du, se till att ta med din fimp hem eller släng den i 
närmaste papperskorg.  
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