
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, september 2019 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
Nu närmar sig hösten med stormsteg och med den stora temperaturskillnader mellan dag 
och natt. Det kan göra att det ibland upplevs som svalt inomhus då vårt värmesystem har en 
viss tröghet och inget vi kan göra något åt. 
 
1. Städdag söndag 20:e oktober 
Höstens städdag är nu bokad. Vi samlas kl 10.00 vid carporten för fördelning av 
arbetsuppgifter och avslutar som vanligt med korvgrillning när vi är klara. Vi hoppas att så 
många som möjligt kan var med. Ett utmärkt tillfälle att träffa dina grannar och hjälpa till att ta 
hand om våra hus/vår mark som vi alla ansvarar för. 
 
 
2. Nytt elpris 
Fr.o.m avin för november månad (den som kommer i början av oktober, med elförbrukning 
från 190816-190915) har vi ett nytt elpris, 1,35/kWh, en sänkning med 0,17/kWh.  
 
 
3. Låset i din ytterdörr  
I samband med stamspolningen framkom att en hel del lås ”kärvar” i serviceläge. 
En snabb koll i bostadspärmen visar att låset bör smörjas ett par gånger om året, när du gör 
det glöm inte att vrida runt nyckeln även till serviceläget för att se till att även det blir smort. 
Vi har på kort tid haft två medlemmar där låset helt enkelt gått sönder och det inte varit 
möjligt att komma in i lägenheten utan hjälp av låssmed, inte så roligt.  Så ta hand om ditt lås 
för din egen skull. Tillhör du dessutom de som när du låst dörren tar tag i handtaget för att 
känna efter att dörren verkligen är låst, glöm inte att ”trycka tillbaka” dörren inåt, annars 
”hänger” dörren till viss del på låshaken vilket blir en extra belastning på låset och ökar risken 
att det går sönder. 
 
 
4. Vår ekonomiske förvaltare byter namn   
Hem och Fastighet, vår ekonomiske förvaltare har bytt namn till Nabo. Det är Nabo som står 
som avsändare på det mail/brev du får med bl.a avin med avgiften till föreningen i 
fortsättningen. 
 
 
5. På grund av inbrottet på Fridensborgsvägen, måndagen 16/9  
Där gärningsmän trängde sig in i en lägenhet, vill vi påminna om att: 

- aldrig släppa in någon i porten som du inte med säkerhet vet bor i huset 
- inte lämna ut portkoden 
- att vara uppmärksam om du ser något misstänksamt 
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