
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, december 2019 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Vi byter städföretag 
Fr.o.m idag 23/12 har vi en ny firma som tar hand om städningen i våra trapphus. Det är ABSS 
som kommer se till att det är rent och fint. Dagarna är desamma, entreplan städas måndagar 
(nov – april) och fredag städas hela trapphusen. (du som har dörrmatta, glöm inte ta in den 
torsdag kväll så att de kommer åt att städa ordentligt) 
Sen är det bra om vi alla hjälps åt att stampa av lera/snö och skräp innan vi går in i porten, blir 
trevligare för oss alla. 
 
 
2. Julfirande med ljus, paket och gran  
Tänk på att inte lämna levande ljus utan tillsyn, vi vill alla ha en jul utan olyckor. (40 procent 
ökar bränderna med i december) Lite tips/råd om brandskydd i hemmet hittar du här: 
www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/ 
Om julklappar är en tradition i ert hushåll, tänk på att alla snören ska slängas i vanliga soporna, 
julklappspapper/kartonger behöver vikas ihop ordentligt innan de slängs. 
Julgranen står förhoppningsvis grön och grann utan att barra länge än. När det är dags att 
skiljas åt har du möjlighet att lämna den i Solna Stads insamling i Agnesberg eller vid 
Spegeldammsparken under perioden 11-12/1. Mer info om exakt var och vilka tider som gäller 
hittar du på: www.solna.se/julgran en vecka innan. Vill du ha kvar din gran längre, eller inte har 
möjlighet dessa dagar, får du ta den till någon återvinningsstation.  
Det är inte tillåtet att kasta ut den genom balkongen/lämna den på föreningens mark. 
Glitter, julgranskulor och ev annat pynt du inte vill ha kvar/ som gått sönder slänger du i vanliga 
soporna. 
 
 
3. Gott Nytt År 
Hoppas vi att alla får. Tänk på att det är nya regler för att få skjuta upp raketer i år. Tillhör du 

  dem som vill fira in det nya året med fyrverkerier ber vi dig att gå till gräsplanen framför Mulle 
Meck när du gör det. Att skjuta raketer eller andra fyrverkeripjäser från balkong/terrass/uteplats 
är inte tillåtet/lämpligt, inte heller på gatan/gångvägen mellan husen. 

 
 & 

GOTT NYTT ÅR  
önskar vi er alla 
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