
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, april 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
 
1. Planerat underhåll 
Våra hus börjar få några år på nacken och behöver pysslas om lite. I slutet av augusti/början av 
september kommer alla träfasader på terrasser och balkonger att målas. 
Exakta datum är inte spikade än, vi återkommer om det.  
 
 
2. Mobila miljöstationen 
Är en service från Solna Stad. Den kommer till Spegeldammsparken helgfria torsdagar, ojämna 
veckor, kl 19.00 – 19.25. 
Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall. Det finns alltid personal 
på plats som kan hjälpa dig. Du kan med andra ord slänga saker här som inte ska lämnas i vårt 
återvinningshus. Läs mer om den mobila miljöstationen på Solnas hemsida, www.solna.se. 
 
 
3. Återvinningen  
Har under lång tid fungerat riktigt bra.  
Tyvärr verkar det som att någon/några har ”glömt” vad som får slängas här då det åter börjat 
dyka upp saker som lampor, batterier, möbeldetaljer och annat som inte hör hemma här. (vilket 
vi skrev om i förra nyhetsbrevet) Det här gör att styrelsen nu börjar fundera på att installera 
kameraövervakning, om det inte blir/sköts bättre (det finns ett stämmobeslut på att styrelsen har 
möjlighet att göra detta). Känns tråkigt, vi är vuxna människor som bor i och ska ta hand om vår 
förening gemensamt, vilket vi borde klara av. 
 
 
Corona- covid-19, är något som vi verkar få leva med en lång tid framöver.  
Är det någon som behöver extra hjälp med att handla t.ex hör av er. Vi vet att det finns 
medlemmar som gärna hjälper till, vi kan förmedla kontakten. 
Viktigast av allt, ta hand om varandra, håll avstånden och följ de rekommendationer som ges 
från Folkhälsomyndigheten/regeringen. 

 

 
 

Trevlig valborg 
Önskar 

 
Styrelsen 

BRF Granatäpplet 


