
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, maj 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
 
1. Servicedagar på Honnörsgatan och intilliggande gator 
Solna Stad har skyltat om på gatorna. I princip är det samma servicedagar och tider som 
tidigare men med den skillnaden att det inte sker någon service under juli månad.  
En liten passus finns dock, de har inte bytt alla skyltar utan vissa sträckor är fortfarande 
skyltade som tidigare, huruvida det innebär att de kommer och städar de sträckorna eller att 
man riskerar att få P-böter om man parkerar där låter vi vara osagt. Så för din egen skull, var lite 
extra uppmärksam på skyltningen så du slipper P-böter.  
 
 
2. Vi behöver hjälpas åt 
I dessa Coronatider är det många som arbetar hemifrån och därmed äter fler av dagens 
måltider hemma. Det märks på antalet bilar på gatan dagtid men framför allt på mängden sopor 
och då framför allt mängden plast och kartong som slängs. Vi har maximal tömning av plast och 
kartongkärlen i återvinningshuset så vi behöver alla hjälpas åt att trycka ihop/platta till våra 
kartonger och plastförpackningar ännu bättre. Vi vill dessutom påminna om att det finns 
återvinningsstation bakom Mulle Meck samt i Agnesberg på väg till P-tågstationen.  
Hjälps vi alla åt kommer det att fungera. 
 
 
3. Inte tillåtet att ladda El-/hybridbil i motorvärmaruttagen  
Våra carportplatser är försedda med motorvärmaruttag och tillgången till dessa ingår i avtalet 
för hyra av carportplats. 
Dessa är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning. Det finns 
risk för skador på elanläggningen och i värsta fall brand om de används på detta sätt. 
Styrelsen har, efter samtal med Elsäkerhetsverket, beslutat att det inte är tillåtet att ladda el-
/hybridbil i uttagen för motorvärmare. Den som fortsättningsvis laddar sin el-hybridbil i dessa 
uttag kommer med omedelbar verkan sägas upp från sin carportplats. 
 
 
4. Årsstämma onsdag 10/6  
Den som planerar närvara på stämman behöver anmäla sig senast söndag 31/5 till: 
sekreterare@granatapplet.se. Det gäller alla som tänker/vill komma. 
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