
 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, december 2018 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Julfirande med ljus, paket och gran 
Tänk på att inte lämna levande ljus utan tillsyn, vi vill alla ha en jul utan olyckor. 
Är julklappar en stor tradition i ert hushåll, tänk på att alla snören slängs i vanliga soporna, 
julklappspapper/kartonger behöver vikas/tryckas ihop ordentligt innan de slängs. 
Julgranen står förhoppningsvis grön utan att barra länge än. När det är dags att ta farväl har 
du möjlighet att lämna den i Solna Kommuns insamling i Agnesberg, (Tunvägen 1) under 
perioden 12/1 kl 10.00 – 13/1 kl 14.00, Har du inte möjlighet till det, eller vill kasta ut granen 
tidigare får du ta den till Kvarnkullens återvinning. 
Det är inte tillåtet att kasta ut den genom balkongen/lämna den på föreningens mark. 
 
2. Elpriset 
Vårt avtal för el löper nu ut och ska förhandlas om. Men som nog ingen har undgått har 
sommaren, hösten och vintern så här långt varit väldigt fattig på nederbörd. Det gör att 
elpriset för närvarande är högt. Vi har beslutat avvakta att binda tills priset sjunker i vår 
(förhoppningsvis). Elpriset kan därför komma att variera under de första månaderna 2019. 
Med start på avin för februari är elpriset 1,52 kr/kWh 
 
3. Vi behöver alla hjälpas åt 

-     När du kliver ut genom porten, ta ett par tag med sopborsten om det snöat, så und- 
      viker vi att det bildas is utanför och i dörröppningen som gör att porten inte går i lås. 
- Vik ihop dina kartonger. Det är alldeles för mycket mjölk-, ägg- sko-, bag in box-  

kartonger m m som inte tryckts ihop, det gör att kartongbehållarna svämmar över. 
Onödigt! 

- Håll lite extra koll, och följ, parkeringsreglerna om det är snö så snöröjarna har en 
chans att ploga ordentligt. 

-     I de bruna påsarna för matsopor får endast matavfall slängas, inga förpackningar! 
 
4. Kvarteret Linnean 
Är det senaste ”tillskottet” som planeras i Järvastaden och ett område som ligger nära vår 
förening. Du kanske har läst om det i lokaltidningarna. Förslaget finns nu ute till granskning 
under perioden 11 december – 15 januari 2019. Gå gärna in och titta på 
https://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/stadsutveckling/planer-och-samrad/pagaende-
planarbete/bostader-i-jarvastaden-jarva-skjutbanevag/ 
Har du några synpunkter (t.ex att husen avviker från befintlig bebyggelse, du vill ha 
mindre/större hus, mer park/skog/lekytor eller något annat) hör av dig till Solna Stad senast 
15/1-19, du kan vara anonym. Ju fler som hör av sig desto större chans att vi får ett 
närområde som vi alla känner oss nöjda med 
 

 
 

Vi önskar er alla en riktigt  
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

Styrelsen 
BRF Granatäpplet 


