
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något sker. 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, januari 2021 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Bra jobbat! 
Återvinningshuset har nog aldrig fungerat så bra som under jul & nyårshelgerna 2020. Strålande 
jobbat alla! Med det sagt, nu vet vi att det går att få det att fungera, så fortsätt i samma stil. 
 
2. Årsstämma 
Är bokad till den 19 maj.  Skriv redan nu in det i din kalender. Tid, plats och form meddelas när kallelsen 
kommer. 
 
3. Motioner till årsstämman 
Vid varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till 
förändring för behandling på årsstämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen till styrelsen senast 
den 7 mars 2021.  
Lämna motionen, i ett kuvert märkt ”motion”, enligt nedan, alt. posta motionen till föreningens postlåda i 
hus 22. 

Hus 17 – i Petterssons postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 19 – i föreningens tillfälliga postlåda 
Hus 20 – i Selinders postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 21 – i Erikssons postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 22 – i föreningens postlåda 
Hus 23 – i Svenssons postlåda (styrelsemedlem) 
Hus 25 – i föreningens tillfälliga postlåda 
Hus 27 – i föreningens tillfälliga postlåda 
 
Viktig information gällande motioner: 

- En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in 
med flera motioner. 

- Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning, bör rymmas på en A4, 
det ska även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska 
motionen kunna besvaras med ja eller nej. 

- Motionen ska vara undertecknad av motionären. 
 

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, 
dvs. senast den 7 mars 2021. 
 

4. Vinter, snö och is 
- Vi hoppas att vi kan fortsätta den fina traditionen i föreningen att vi alla hjälps åt att sopa 

utanför våra portar. (Vi har noterat att det redan är flera som gör detta utan att bli 
påminda) Ju fler som hjälps åt desto lättare blir det och vi förhindrar vallar av is/snö som 
kan hindra portarna från att stängas ordentligt. Dessutom minskar vi risken att någon 
halkar och gör sig illa. 

- Var lite extra uppmärksam på parkeringsreglerna/servicedagarna för att ge snöröjningen 
en chans att göra sitt jobb ordentligt. Skulle de missa att ploga/sanda, på gatan eller 
trottoaren görs felanmälan till Solna Stad som är ansvarig för detta. 

- Tänk också på att det är du som medlem som ansvarar för att din balkong/terrass hålls fri 
från snö/is. 
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