
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, januari 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
 
1. Vi är riktigt, riktigt bra på att sopsortera 
Något vi alla ska vara stolta över. Att sopsortera är främst bra för miljön men även för 
föreningens ekonomi då vi bara betalar en hämtningsavgift på det som sorterats. 
Vi har haft lite ”strul” med tömningen av matsoporna senaste tiden, som gjort att behållaren 
blivit väldigt full, vi jobbar på att lösa detta. Vi ber er att slänga in påsarna i bakkant på 
behållaren, så det inte blir en ”vägg av påsar” i framkant, så att alla matsopor får plats. 
 
 
2. Att arbeta i föreningens styrelse  
Vi som sitter i styrelsen tycker att vi har en bra stabil förening med ordning och reda både på 
ekonomi och i våra fastigheter (märks också i många bostadsannonser där vi ofta omnämns 
som Järvastadens bästa förening). Det är ett roligt uppdrag där vi hela tiden lär oss nya saker 
både om föreningen (vilka lagar och regler som gäller för en Brf) våra hus, som vi alla äger 
tillsammans, samt hur vi ska lösa olika situationer som uppstår. Som en stor bonus lär vi också 
känna medlemmarna bättre, vilket alltid är trevligt och skapar en större trygghet i föreningen 
som helhet.  Styrelsen jobbar för föreningens bästa på kort och lång sikt, inte för enskild 
medlems bästa. 
Är du intresserad av att veta mer, hör av dig till vår ordförande (ordforande@granatapplet.se), 
kan du tänka dig att bli en av oss i styrelsen, kontakta valberedningen 
(valberedning.granatapplet@gmail.com) 
 
 
3. Årsstämman 
Är bokad till onsdag den 13 maj i Jaktvillan. Skriv in det i kalendern, mer info kommer längre 
fram. 
 
 
4. Städdag 
Vårens städdag är bokad till söndag den 19 april. Vi samlas kl 10.00 vid carporten för utdelning 
av arbetsuppgifter. Vi avslutar med korvgrillning och ev lite information. Ett utmärkt tillfälle att 
träffa dina grannar och styrelsen. 
 
 
5. Byte av lås 
Då vår tidigare städfirma slarvat bort en av de nycklar de kvitterat ut kommer samtliga lås på 
portar/källare/sopbehållare att bytas ut. Bytet kommer att ske torsdag 13/2 på förmiddagen. 
Alla de nycklar ni har idag kommer att fungera precis som vanligt i de nya låsen 
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