
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, februari 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
 
1. Moms på månadsavierna 
Den 3 december 2019 slog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att el (vatten & gas) som 
individuellt mäts och debiteras efter förbrukning (IMD) är en momspliktig försäljning. 
Det innebär att vi som bostadsrättsförening är tvungna att lägga moms på denna del av avierna. 
Kostnaden blir densamma för dig som medlem, skillnaden är att du ser elpris 1,08/kWh samt 
moms 0,27/kWh (totalt 1.35:-/kWh precis som tidigare) Även abonnemangsavgiften för el (idag 
81:-/månad) kommer att delas upp i 64,8 + 16,20 (moms). 
Detta införs fr.o.m april månads avi (som du får i början av mars) 
 
 
2. Motioner till årsstämman  
Vid varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till 
förändring för behandling på årsstämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen till styrelsen 
senast den 15 mars 2020.  
Lämna motionen enligt nedan, alt. posta motionen till föreningens postlåda i hus 22. 
Hus 17 – i föreningens tillfälliga postlåda 
Hus 19 – i Löfdahls postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 20 – i Selinders postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 21 – i Erikssons postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 22 – i föreningens postlåda 
Hus 23 – i Svenssons postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 25 – i Ousis postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 27 – i föreningens tillfälliga postlåda 
 
Viktig information gällande motioner: 

- En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in med 
flera motioner. 

- Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även finnas 
ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna besvara 
motionen med ja eller nej. 

- Motionen ska vara undertecknad av motionären. 
 

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, dvs. 
senast den 15 mars 2020. 
 
 
3. Tänk på vad du spolar ner i toaletten 
För att undvika stopp i din lägenhet, i huset eller större stopp i avloppsledning tänk på att endast 
spola nere toalettpapper.  Tvättlappar, tops, tamponger, bindor, hushållspapper eller annat ska 
slängas i soporna och inte i toaletten. 
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