
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, mars 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
Corona- covid-19, är något som påverkar oss alla i dessa dagar, mycket information matas vi 
med dagligen, det vi har att förhålla oss till ändras från en dag till en annan och ingen kan säga 
hur länge det kommer att pågå.  
Viktigast av allt, ta hand om varandra och följ de rekommendationer som ges från 
Folkhälsomyndigheten/regeringen. 
 
1. Årsstämman 
På grund av Covid – 19 har vi beslutat att flytta fram föreningens årsstämma till den 10/6. Plats 
och form kommer att meddelas i kallelsen. 
 
 
2. Städdagen den 19/4 
Skjuter vi på framtiden. Vi har inte satt något nytt datum för denna utan avvaktar tills vidare. 
Men om din abstinens efter en städdag blir för stor, eller du behöver sträcka på benen efter att 
ha suttit och jobbat hemma, ta ett var runt ”ditt” hus och plocka skräp i rabatter/på våra grönytor. 
Det har varit en blåsig vinter och mycket skräp har yrt omkring. 
 
 
3. Återvinningen / matsoporna 
Vi vill påminna om att slänga påsarna med matsopor in i bakkant på behållaren, vi har 
fortfarande lite ”problem” med tömningarna av den behållaren och den rymmer fler påsar om vi 
alla hjälps åt med detta. 
Återvinningen – här har det åter börjat dyka upp saker som inte hör hemma här, vänligen 
respektera vad som får/ska slängas här och kör själv övriga saker till återvinningsstation.  
Det är ofta fullt i behållarna och det blir ibland lite skräpigt på marken då förpackningar ramlar ur 
när de tömmer, för allas vår trevnad vore det bra om vi hjälps åt att sopa upp när detta sker. 
 
 
4 Grillplatsen / grillar 
Det är trevligt att föreningens grillplats används. Att tänka på är att man här grillar med kol, inte 
pinnar/grenar eller annat, viktigast av allt är att man ser till att det är riktigt släckt när man 
lämnar. Den 28/3 var det en uppmärksam medlem som strax före midnatt upptäckte att det låg 
grenar och pyrde/skvätte iväg gnistor och gick ut och släckte. (vi vet att det är fler än 
medlemmar i vår förening som använder grillplatsen, ser ni andra där, påtala gärna vikten av att 
de släcker ordentligt) 
Med anledning av den balkongbrand som inträffade i Sundbybergsdelen av Järvastaden nyligen 
ber vi er som har grill på balkong/terrass/uteplats att innan första grillningen, noga kontrollera 
alla slangar/kontakter ordentligt. För allas vår trygghet! 
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