
 
 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, november 2018 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Stort TACK till alla er som var med på städdagen 
Det är alltid lika roligt att det är så många som dyker upp och hjälper till. Det gör att det går 
fort och lätt. 
Stort TACK till er som respekterade avstängningen av återvinningshuset, det är så mycket 
lättare att göra rent när behållarna är tomma. 
Det var denna gång väldigt många cyklar/barnvagnar och annat som inte var märkta. Dessa 
är nu omhändertagna och inlåsta. Saknar du något, hör av dig till: innemiljo@granatapplet.se 
Cyklar och annat som ej hämtats ut inom 6 månader kommer att säljas/skänkas/kastas. 
 
2. Avgifter 2019 
Vår förening kommer 2019 debiteras full fastighetsskatt (år 5-9 har vi betalat halv 
fastighetsskatt). I kombination med att fastighetsskatten troligen kommer öka pga den 
fastighetstaxering som genomförs 2019, gör att styrelsen beslutat höja avgiften med 2% från 
1/1-19. Vi arbetar efter principen att allt som går ska vara kostnadsneutralt och varje 
lägenhet ska bära sina kostnader när de uppstår och inte skjutas framåt på framtida 
medlemmar.  
Garagehyran höjs den 1/1-19 till 1.210:-/månad. Dessutom blir det en retroaktiv höjning när 
fastighetsskatten för 2019 är bestämd. Detta är reglerat i hyresavtalet med Mönstringen. 
Hyran för carportplats höjs till 650:-/månad den 1/1-19. 
 
3. Besiktning av fastigheternas fasader 
Då det väntas regn i helgen görs ett nytt försök att ta prover på våra fasader tisdag den 
13/11. De kommer då att ta samtliga hus. 
 
4. Garageplats för MC 
Vi har en garageplats som står tom och vill nu undersöka om det finns intresse för att hyra 
denna som MC-plats. Tanken är då att man är två som delar på P-platsen och kostnaden. Är 
du intresserad, maila: parkeringbredband@granatapplet.se 
 
5. Mörker, vinter, snö och is 
Mörkret är här, vilket gör det extra mysigt att tända ljus. Vi vill påminna om aktsamhet med 
levande ljus, att släcka ljusen när man lämnar rummet. Låt inte ljusen brinna ner för långt i 
ljusstaken, håll dem på behörigt avstånd från gardiner och annat som lätt tar eld, samt 
kontrollera att brandvarnaren fungerar. Allt för att undvika olyckor i form av bränder etc. 
 
Om/när snön kommer; 

- Sopa gärna utanför din port. Om vi alla hjälps åt blir det inte tungt och vi förhindrar  
vallar av is/snö som kan hindra portarna att stängas ordentligt, samt att vi minskar 
risken för att någon halkar och slår sig. 

- Var lite extra uppmärksam på parkeringsreglerna för att ge snöröjningen en chans att  
göra sitt jobb ordentligt. 

- Tänk på att det är du som medlem som ansvarar för att din balkong/terrass hålls fri 
från snö/is. 

-    Gångvägen mellan husen ner till garaget kommer inte heller i år att snöröjas 
     (grannföreningens mark och deras ansvar), ta det försiktigt när du går här. 
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