
 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, januari 2019 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Provtagning på våra fasader 
Som vi har skrivit om i tidigare Nyhetsbrev, samt informerat om på höstens städdag, så har vi 
under hösten försökt få till provtagning av våra fasader. Anledningen till provtagningarna har 
varit att vi har en deadline mot byggherren för ev fel som går ut i början av februari 2019. 
Skulle det vara något fel och vi inte anmäler det innan januari månads utgång får föreningen 
stå för alla kostnader, vilket kan röra sig om stora belopp. 
Anledningen till att vi genomför dessa provtagningar är för att kunna säkerställa oss om att vi 
har "friska" hus i vår förening innan ansvarstiden löper ut. Om det visar sig att vi fått in fukt i 
husväggarna och har mikrobakteriell påväxt inne i väggen så är detta något som har en 
negativ effekt på inomhusmiljön/människors hälsa och kräver åtgärd. 
Vi påbörjade försöken att få till provtagningar i september, men som alla vet har det varit en 
otroligt torr sommar och höst som har gjort det olämpligt att göra dessa. 
Sedan blev det för låg utomhustemperatur och då går det inte att göra provtagningar då den 
tätningsmassa man försluter provtagningshålen med inte expanderar på rätt sätt och man 
riskerar att få in fukt i fasaden. 
Detta tillsammans gör att vi nu endast har ett alternativ kvar för att, förhoppningsvis, utesluta 
fel på våra fasader. Att göra provtagningar inifrån lägenheter. Provtagning kommer att göras i 
en lägenhet per hus. Berörda lägenheter är informerade och valda efter placering i resp hus. 
Provtagningarna kommer att genomföras tisdag 22/1 och torsdag 24/1. Förutom utvalda 
lägenheter kommer de gå runt och inspektera husen utifrån, samt inspektera samtliga 
terrasser. 
Det kommer med andra ord att förekomma ljud i husen under provtagning och två män från 
AK Konsult/Polygon som rör sig i och runt våra fastigheter dessa dagar. 
 
2. Parkeringsregler på gatan 
Vi ber er alla att vara uppmärksamma på de parkeringsregler som gäller på vår del av 
Honnörsgatan. Det gäller både servicedagar och de parkeringsförbud som råder vid resp 
sopkärl tisdagar och torsdagar. Dessa gäller även när det är röda dagar. Det har under 
jul/nyårshelgerna förekommit att det stått bilar parkerade så de inte kommit åt att tömma 
soporna, vilket är mycket olyckligt. Det behöver självklart inte vara någon i vår förening som 
parkerat fel, men viktigt är att vi ser till att vi själva och våra gäster står rätt. 
 
3. Portkoder / obehöriga i trapphus 
Förra veckan upptäcktes, som ni vet, en obehörig man i några av våra trappuppgångar. 
Denne man sågs flera dagar i området, och polisen tipsades. 
Styrelsen ser det som positivt att vi i vår förening har medlemmar som är observanta och 
reagerar, i andra föreningar kanske detta hade passerat obemärkt tills ev brott upptäckts.  
Vi vill ännu en gång påminna om att INTE: 

- lämna ut portkoden i onödan, ALDRIG till någon du inte känner 
- släppa in någon i porten om du inte med säkerhet vet att personen bor där 
- ställa upp porten och sedan gå därifrån/ner i källaren eller liknande 

Dessutom: 
- se alltid till att porten går i lås efter dig när du går in/ut så att ingen obehörig kan 

smita in.  
 
4. Årsstämma 2019 
Årets stämma går av stapeln onsdag den 15:e maj. Skriv redan nu in det i din kalender. 
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