
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, november 2019 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
 
1. Byte av vattenmätare måndag 25/11 
Med start kl 13.00 på måndag den 25/11 kommer föreningens vattenmätare att bytas. Vi 
behöver inte tillgång till någon lägenhet då mätarna sitter i källarplan. 
Däremot kommer vattnet att stängas av en kortare stund, ca 15-30 min, i resp hus när bytet 
sker. Vilken ordning husen tas vet vi inte, Om allt går enligt plan och inget oförutsett inträffar 
räknar vi med att det är klart vid 17-tiden.   
 
 
2. Trygg i Järvastaden  
För att motverka och tidigt upptäcka brott och skadegörelse i vår stadsdel finns en arbetsgrupp 
initierad av Järvastaden AB. Trygghetsgruppen samverkar med myndigheter och har 
erfarenhetsutbyte om vad som kan göras för att så långt som möjligt förhindra brott och 
skadegörelse. Järvastaden AB har även anlitat en Trygghetsvärd (Stanley Security AB) som 
patrullerar området. Ser/noterar du något misstänkt, ring tipstelefonen till Järvastadens 
Trygghetsvärd: 08-514 830 79, bemannat dygnet runt, berätta att du ringer från Järvastaden 
 
Misstänker du brott eller skadegörelse ska du direkt kontakta polis eller räddningstjänst på 112.  
Vi vill också att du informerar föreningens Trygghetsambassadör via mail: 
andrahandsuthyrning@granatapplet.se. 
 
Kom ihåg att aldrig skäppa in någon i porten som du inte med säkerhet vet bor där. 
 
 
3. Vinter, snö och is 
Den mörka & kalla årstiden är här, vilket gör det extra mysigt att tända ljus. Vi vill påminna om 
att vara aktsam med levande ljus, att släcka ljusen när man lämnar rummet. Låt inte ljusen 
brinna ner för långt i ljusstaken och håll dem på behörigt avstånd från gardiner och annat som 
lätt tar eld. Gör gärna en extra koll att din brandvarnare fungerar, allt för att undvika olyckor i 
form av bränder etc. (Tänk på att köra din disk-, tvättmaskin & torktumlare när du är hemma) 
 
Om/när snön kommer: 
- Vi hoppas att vi kan fortsätta den fina traditionen i föreningen att vi alla hjälps åt att sopa 

utanför våra portar. Ju fler som hjälps åt desto lättare blir det och vi förhindrar vallar av is/snö 
som kan hindra portarna från att stängas ordentligt. Dessutom minskar vi risken att någon 
halkar och gör sig illa. 

- Var lite extra uppmärksam på parkeringsreglerna/servicedagarna för att ge snöröjningen en 
chans att göra sitt jobb ordentligt. Skulle de missa att ploga/sanda, görs felanmälan till Solna 
Stad som är ansvarig för detta. 

- Tänk också på att det är du som medlem som ansvarar för att din balkong/terrass hålls fri 
från snö/is. 
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