
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något sker. 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, september 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Filterbyte lördag den 19/9 
Vi startar kl 09.00 och räknar med att vara klara ca 13.00. Vi börjar på Honnörsgatan 22 och 
tar sedan husen i följande ordning: 20, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Vi börjar på översta våningen 
och tar oss sedan nedåt i respektive hus.   
Bytet görs av Folkfilter, det är 4-5 flickor/pojkar som klädda i vita overaller och strumpor går 
in i lägenheten, representanter ur styrelsen följer med. Bytet tar ett par minuter/lägenhet.  
 
Med anledning av Corona: 
Ingen av filterbytarna deltar om de: 

- har symptom som feber/hosta eller andningsbesvär 
- Under de senaste 14 dagarna har vistats i andra länder än Sverige 
- Under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19. 

Filterbytarna bär handskar och munskydd vid arbete i lägenheterna. 
- när filterbytarna kommer till dig/er ber vi er samlas i köket, där inga filter ska bytas, 

allt för att undvika kontakt 
Om någon i hemmet: 

- har symptom som feber/hosta eller andningsbesvär 
- under de senaste 14 dagarna har vistats i andra länder än Sverige 
- under de senaste 14 dagarna har varit i kontakt med någon som har covid-19 

Sätt en lapp på dörren!  Då kommer filter & instruktioner om hur ni gör för att byta filter 
lämnas på tidningshållaren. 
 
Möjlighet finns att köpa köksfilter i aluminium och kolfilter som komplement till de vanliga 
filtren, köps och betalas med kort/swish på plats av Folkfilter. 
 
Du behöver flytta möbler och annat som kan vara i vägen framför resp radiator. De 
behövs 1 m svängrum framför varje fönster utom i köket där det inte sitter något filter. 
  
Glöm inte att sätta låset i serviceläge om du inte är hemma.  
Detta är enda tillfället att få sina filter bytta. 
 
2. Städdagen söndag 18/10 
Vi samlas kl 10.00 vid carporten för utdelning av arbetsuppgifter. Viktigt att vi alla hjälps åt att 
hålla avstånd till varandra.  
Inför städdagen ska samtliga cyklar/barnvagnar/sparkcyklar som förvaras i cykel-
/barnvagnsrum samt på våra cykelställ utomhus märkas upp med lägenhetsnummer & namn. 
De lappar som ska användas kommer att sättas upp i trapphusen senast en vecka innan 
städdagen (viktigt att du använder dessa lappar och inga andra).  Omärkta cyklar/barnvagnar 
kommer tas om hand och låsas in. 
Vi vill samtidigt be er som har en barnvagn/cykel som inte används längre att 
sälja/skänka/slänga dessa (alternativt förvara dem i källarförrådet) då utrymmet i våra 
cykelrum är begränsat. 
 
3. Nytt elpris 
Från avin som ska betalat i oktober har vi ett nytt elpris. Det nya priset är 0,94 kronor/kWh 
exkl moms (tidigare 1,08 exkl moms)  
 
 

 
Styrelsen 

BRF Granatäpplet 


