
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, juni/juli 2019 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Sommar, sommar, sommar 
Innan du åker på semester tänk på att: 

- byta batteri i brandvarnaren (om du inte redan gjort det) 
- stäng alla fönster och balkongdörr, viktigt så det inte regnar in vid oväder 
- se till att dra ut alla laddare till mobiltelefoner och annat ur väggkontakten, 

det har hänt mer än en gång att laddare fattat eld 
- avboka/flytta ev morgontidning 
- se efter var du parkerar bilen, med tanke på servicedagarna 
- stänga av ev väckarklocka så den inte larmar/väcker dina grannar när du är 

borta 
- prata med dina grannar, ni kanske kan hjälpa varandra att tömma postbox, 

hålla lite extra uppsikt när någon är bortrest 
Det finns ingen huvudnyckel, styrelsen kan med andra ord inte ta sig in i en lägenhet om en 
brandvarnare står och tjuter, den får helt enkelt tjuta tills batteriet tar slut. Inte så roligt för 
grannarna tyvärr. 
 
2. Lokaltidningar & reklam 
I ett par av våra hus är det någon/några som tagit för vana att lägga oönskade 
lokaltidningar/reklamblad ovanpå postboxarna. Detta är inte OK. Det som levereras i din 
postbox är ditt ansvar att ta om hand (innebära inte att lägga det ovanpå postboxarna). 
 
3. Styrelsen tar semester 
Styrelsen tar nu semester och är tillbaka i början/mitten av augusti. 
Det innebär att det kan ta lite längre tid innan du får svar på dina mail/frågor. Vi kollar av 
mailen under hela semestern, dock inte varje dag. Endast akuta ärenden kommer att 
åtgärdas, resten får vänta till semestern är slut. 
Vi hoppas ni alla har förståelse för detta. 
 
4. Spolning av stammarna 
Kommer, som vi tidigare meddelat, att ske 26-29/8. Skriv in detta i kalendern då det är viktigt 
att de kommer in i samtliga lägenheter. De kommer ta två hus/dag.  
Separat info om detta kommer i mitten av augusti 
 

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och semester! 

 
Styrelsen 

BRF Granatäpplet 


