
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något händer. 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, juni/juli 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Sommar, sommar, sommar, vilken start vi har på den här sommaren  
Innan du åker på semester tänk på att: 

- byta batteri i brandvarnaren (om du inte redan gjort det) 
- be någon vädra din lägenhet med jämna mellanrum. Om värmen fortsätter 

finns risken att brandvarnaren går igång om det blir för varmt i lägenheten. 
En brandvarnare som går igång skapar stor oro hos dina grannar då de inte 
säkert kan veta om det brinner eller ej. 

- stäng alla fönster och balkongdörr, viktigt så det inte regnar in vid oväder 
- se till att dra ut alla laddare till mobiltelefoner och annat ur väggkontakten, 

det har hänt mer än en gång att laddare fattat eld 
- avboka/flytta ev morgontidning 
- se efter var du parkerar bilen, med tanke på servicedagarna, under juli 

månad inga servicedagar, bara att hålla koll på P-förbud för sophämtning 
- stänga av ev väckarklocka så den inte larmar/väcker dina grannar när du är 

borta 
- prata med dina grannar, ni kanske kan hjälpa varandra att tömma postbox, 

hålla lite extra uppsikt när någon är bortrest 
Det finns ingen huvudnyckel, styrelsen kan med andra ord inte ta sig in i en lägenhet om en 
brandvarnare står och tjuter, den får helt enkelt tjuta tills batteriet tar slut. Inte så roligt för 
grannarna tyvärr. 
 
2. Våra trapphus 
Är det första våra besökare möter och något vi alla passerar dagligen. Vi bör med andra ord 
vara rädda om väggar  och andra ytor så det ser rent och snyggt ut. Det är inte OK att ställa 
ut sina sopor i trapphuset, inte ens för en liten stund, lukten som ibland uppstår uppskattas 
inte av övriga i porten. Det är inte heller OK att låta sina barn rita på väggarna och självklart 
städar man upp efter sig om man råkar spilla något. 
 
3. Rasta hunden 
Vi bor nära natur och skog så det är enkelt att rasta sin hund på ett bra sätt. Att rasta hunden 
på andra föreningars gårdar, eller där det sitter skyltar om hundrastning förbjuden är inte ett 
bra sätt. Vi hoppas att det inte är någon i vår förening som gör på detta sätt. 
 
4. Solceller 
Tidigare styrelse tog ett beslut om att föreningen ska installera solceller på våra tak. 
Installationen kommer påbörjas i augusti och kommer medföra lite ”stök”. Vi återkommer så 
fort vi har mer information om datum etc. 
 
5. Styrelsen tar semester 
Styrelsen tar nu semester och är tillbaka i början/mitten av augusti. 
Det innebär att det kan ta lite längre tid innan du får svar på dina mail/frågor. Vi kollar av 
mailen under hela semestern, dock inte varje dag. Endast akuta ärenden kommer att 
åtgärdas, resten får vänta till semestern är slut. Det är dessutom många nya i styrelsen som 
kan behöva lite tid att sätta sig in i sina ansvarsområden.  
Vi hoppas ni alla har förståelse för detta. 
 

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och semester! 
 

Styrelsen 
BRF Granatäpplet 


