
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något sker. 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, december 2020 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Vi får beröm 
Sedan augusti och under hela hösten har vi haft ett antal hantverkare här som gjort diverse  
arbeten, målning, OVK, filterbyten m m. Samtliga har varit lite skeptiska till att det här med 
serviceläge ska fungera pga tidigare erfarenheter. Alla har efter genomfört arbete återkommit och 
berömt er medlemmar då det i princip fungerat prickfritt.  
Bra jobbat!!! 
 
2. Jul, nyår, levande ljus & granar 
I år tror vi att det är många som kommer fira jul hemma därför är det extra viktigt att tänka på följande: 
 - Lämna aldrig levande ljus obevakade, blås ut dem i tid och håll dem borta från gardiner och annat 
brännbart. Lika mysigt som det är med levande ljus lika fort kan det bli riktigt otrevligt. (bränderna ökar 
med 40% i december) Tips och råd ocm brandskydd i hemmet hittar du här: 
www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/ 
 -Kolla din brandvarnare så den fungerar som den ska och har ett friskt batteri. 
 -Det är extra viktigt att vi trycker ihop våra kartonger ordentligt, är det fullt i återvinningskärlet , gå med 
dina kartonger till någon annan återvinning i närheten (vid Mulle Meck, Agnesberg, Ulriksdals station). 
Det är aldrig OK att ställa/lägga kartonger o dyl på golvet i återvinningsrummet. 
 -Har ni köpt stora saker till jul, TV möbler etc, dessa kartonger får inte lämnas i föreningens 
återvinning utan ska lämnas till någon återvinning nämnd ovan. 
 -Presentpapper, glitter etc ska slängas i vanliga soppåsen. 
-  Skinkspad innehåller mycket fett, vilket kan orsaka stopp i avloppet. Häll det i en PET-flaska och 
släng i soporna i stället- 
 -Julgranen står förhoppningsvis grön och fin länge än. När det är dags att skiljas åt kan du helgen den 
9-10 januari lämna den på Solna stads insamlingsplatser. Det finns två st i vår närhet, Järva 
Skjutbaneväg 54-56 & Korsningen Tunvägen/Bagartorpsringen. Det är inte tillåtet att kasta ut granen på 
föreningens mark/gatan. 
 - På www.solna.se/julgran finns mer info om hur man sorterar julens sopor m m 
 -Tillhör du dem som vill fira in året med raketer. Tänk på att det 2019 kom nya regler. Att skjuta 
raketer eller andra fyrverkeripjäser från balkong/terrass/uteplats,/på gatan är inte tillåtet/lämpligt 
 
3. Driftstörningar i värmecentral/ventilation. 
Vi upptäckte redan i början av november att något inte stod rätt till i vår undercentral. Elementen var 
väldigt varma trots att det var 10 plusgrader ute.  Allt sedan dess har vi med hjälp av Norrenergi (som 
sköter fjärrvärmen), vår fastighetsskötare och det företag som sköter styrningen av vår undercentral, 
sökt det som inte fungerar som det ska. Det hela ställdes på sin spets vid det planerade strömavbrottet 
den 27/11 i nr 22 då även ventilationen slogs ut och fläktarna slutade fungera. (Vår undercentral ska inte 
påverkas av strömavbrott, att det blev så är ytterligare bevis för att något är trasigt). Automatiken i under-
centralen är nu temporärt åtgärdad i väntan på reservdelar. Så snart dessa finns hemma så kommer 
reparation att ske. Vi vill samtidigt påminna om att vår undercentral styr/försörjer alla föreningens 8 hus 
med värme/ ventilation vilket gör att det finns en tröghet i systemet innan det känner av temperatur-
förändringar. Skulle det bli problem igen ber vi er hålla god ton i era mail, styrelsen försöker alltid lösa ev 
problem så fort som möjligt/på bästa sätt. 
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