
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontaktadig om  
något händer. 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, februari 2019 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Ett stort TACK till er som 
- under vintern sopat och skottat snö utanför våra portar 
- nu sopar bort allt grus utanför våra portar 
- städar och ”håller rent” i vårt återvinningshus 
- hämtar matavfallspåsar och lägger på postboxarna i resp port 
Er insats för föreningen gör att  

- risken för skador på hissarna minskar avsevärt. (grus i hisspåren gör att hissarna går 
sönder = dyra reparationer) 

- trivseln i och runt våra hus ökar 
 
2. Motioner till årsstämman 
Vid varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med 
förslag till förändring för behandling på årsstämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen 
till styrelsen senast den 24 mars 2019. Lämna alt. posta motionen till föreningens postlåda i 
hus 22. 
 
Viktig information gällande motioner: 

- En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in 
med flera motioner. 

- Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även 
finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna 
besvara motionen med ja eller nej. 

- Motionen ska vara undertecknad av motionären. 
 

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, 
dvs. senast den 24 mars 2019. 
 
3. Barnvagnar, pulkor m m 
Har börjat dyka upp i vissa trapphus igen. Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara 
något i trapphuset. Samtliga ägodelar ska förvaras i lägenhet, cykel/barnvagnsrum eller 
källarförråd.  
 
4. Vårens städdag blir den 14 april 
Boka redan nu in ett par timmar på förmiddagen för att göra det fint i/runt om våra hus 
 
5. Vi behöver ALLA hjälpas åt 
Vi i styrelsen tycker att vi har en av de bästa föreningarna i Järvastaden på många sätt. Men 
inget är så bra att det inte kan bli bättre.  
Vi noterar att det oftast är samma personer som sopar/skottar snö, städar i återvinningshuset 
m m och vill nu påminna övriga medlemmar om att det är ALLAS ansvar.  Som medlem i vår 
förening förväntas du bidra, på det sätt du kan, till att hålla rent, sopsortera/sortera ut 
matsopor, se till att inga onödiga kostnader drabbar föreningen, samt bidra till trivsel och 
trevnad. 
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