
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. Nytt avtal för bredband, TV & telefoni 
Vi har nu tecknat ett nytt femårigt avtal med Telia. Avtalet innebär att vi kommer få 
hastigheten 1000/1000. Dessutom kommer vi få nya TV-boxar & nya routers. Priset blir 
detsamma som nu 212:-/lägenhet & månad 
Rimligt är att boxarna kommer i början av nästa år, då kommer även hastigheten att öka. 
 
2. Avtalet med JM om våra fasader 
Nu är det dags, det första som händer är att fasaderna ska besiktigas noggrant av 
besiktningsman som föreningen valt.  I första vändan kommer besiktningen ske utifrån med 
hjälp av skylift följande datum: 
 
onsdag 11/11, 9-15 
torsdag 12/11, 9-15 
onsdag 18/11, 9-15 
torsdag 24/11 (reservdag) 
 
Besiktningen kommer ske både från gatusidan och från gårdssidan. 
 
Sedan blir det besiktning från insidan av lägenheterna ingen håltagning i detta skede utan 
noggrann syn runt alla fönster. Här behöver man plocka bort allt som är framför/i fönstren så 
att det går att komma åt och öppna fönstren fullt  
 
Första vändan är det Honnörsgatan 19 & 27 som berörs 
onsdag 2/12 från kl 08.00, Honnörsgatan 19 
torsdag 3/12 från kl 08.00, Honnörsgatan 27 
 
3. OVK, Obligatorisk ventilationskontroll 
Något vi enligt lag är skyldiga att göra, kommer att göras av Svenska Ventilationsgruppen. 
Skriv redan nu in i kalendern, mer information kommer när det närmar sig. 
 
Månd. 23/11 i hus, 22, 20, 17, 19 
Tisd. 24/11, i hus 21, 23, 25, 27 
 
4. Fuktskador/gör rent kylskåpet 
Vi har i år haft ett par fuktskadeärenden som alla berott på att kondensvatten läckt från 
kylskåpet.  
Viktigt att du, regelbundet, gör rent det hål för kondensvatten som finns inne i kylskåpet, på 
bakre väggen, så att det inte sätts igen av smuts, för att undvika fuktskador. 
 
5. Garaget 
Vi får en del frågor om garaget och status för laddboxarna där. Förhandlingar pågår med 
Mönstringen om nytt garageavtal där laddboxarna är en del. Då Mönstringen, i sin tur, för 
samtal med Vattenfall står förhandlingarna just nu stilla. Vi återkommer så fort vi har ett avtal 
på plats. 
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