
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, april 2019 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
 
1. Årsstämma 
Onsdag den 15 maj är det dags för föreningens årsstämma. Platsen är Jaktvillan. 
Separat kallelse kommer inom kort.  Hoppas vi ses där! 
 
 
2. Stort TACK 
Till alla er som kom på städdagen, vi blev glatt överraskade av det stora antalet med tanke 
på att det var påskveckan. Ni är fantastiska och bidrar alla till den goda stämningen vi har i 
föreningen. 
 
 
3. Korttidshyra av garageplats 
Vi har ett fåtal garageplatser som inte är uthyrda för tillfället. Dessa kan man nu hyra på kort 
tid, 1-3 månader.  Du/ni kanske ska på semester och vill parkera bilen utan att behöva 
bekymra er om parkeringsböter t.ex. Hyrestiden bestäms från start och kan sedan inte 
förlängas (om man inte tecknar ordinarie garagekontrakt). Gäller hel kalendermånad. Priset 
är 1.210:-/månad.  Möjligheten gäller endast medlemmar i Brf Granatäpplet. Du som idag har 
garageplats kan ta del av denna möjlighet endast om du behåller din ordinarie garageplats. 
Maila: parkeringbredband@granatapplet.se om du är intresserad.  
 
 
4. Avgiften till föreningen 
Föreningens stadgar är tydliga när det gäller betalning av avgiften till föreningen. 
7§ ”Årsavgiften betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje 
kalendermånads början, om inte styrelsen beslutar annat.” 
Det är alltid enskild medlems ansvar att betala avgiften i tid. Vet du med dig att du har missat 
betalningen vid något tillfälle använd e-faktura/autogiro, så det inte händer igen. Vid 
upprepade förseningar eller mer än en veckas försening riskerar man att få nyttjanderätten 
förverkad, dvs bli uppsagd. 
 
 
5. Sandupptagning 
Enligt Solnas hemsida ska sandupptagningen vara klar 30/4. Som säkert de flesta av er 
noterat har kommunen/entreprenören inte utfört någon sandupptagning på delen av 
Honnörsgatan 22-20 resp 21-17, samt även bl.a gångvägen ner till pendeltågen. 
Styrelsen tycker detta är trist då de även förra året ”glömde” denna del av vår gata med allt 
vad det innebär i form av damm, grus in i husen/lägenheterna etc. Felanmäl gärna via 
Solnas hemsida, hjälps vi åt är chansen större att det blir bättre/åtgärdat. 
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