
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något sker. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, februari 2021 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. TACK! 
Till alla er som skottat och sopat snö utanför respektive port!  Så trevligt att denna tradition fortlever 
till nytta för alla som bor i och besöker vår förening. Vi hoppas att ni kan tänka er att, till dess att 
kommunen sopat gator/trottoarer, fortsätta ta ett par tag med kvasten utanför porten för att undvika 
att vi får in så mycket grus/sten i portarna. (framförallt slipper få ner detta i hissdörrarnas spår) 
 
 
2. Städdag 
Vi har ännu inte bokat något datum för vårens städdag. Med tanke på den pågående pandemin, den nu 
ökade smittspridningen, avvaktar vi med att bestämma när/om vi ska genomföra den.   
Det ligger en del skräp i våra rabatter, så om du har lite tid över/känner att du vill göra en insats i väntan 
på en städdag, ta ett varv runt ”ditt” hus och plocka lite skräp. 
 
 
3. Motioner till årsstämman 
Motioner måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, senast den 7 
mars 2021. Hur motionen ska utformas och var den ska lämnas hittar du info om i januari månads 
nyhetsbrev. Har du det inte kvar finns det på hemsidan. 
 
 
4. Solceller 
Nu är solcellsanläggningarna på samtliga våra åtta hus färdigmonterade, inkopplade och Vattenfall har 
varit här och bytt samtliga mätare. Det återstår fortfarande lite små justeringar men inget som påverkar 
elproduktionen. 
Vi kommer nu varje månad här i nyhetsbrevet rapportera hur mycket el vi producerar/månad. 
Det bästa för föreningen är om vi själva använder den el vi producerar. (vi betalar alltid lite mer för den el 
vi köper än vad vi får betalt för den el vi säljer).  Vi har inga lagringsmöjligheter/batterier för den el vi 
producerar, så den behöver förbrukas samtidigt som den produceras. Har du möjlighet och vill hjälpa till, 
kör din tvättmaskin/diskmaskin/torktumlare eller ta ett varv med dammsugaren de dagar/tider solen 
skiner. 
 
I januari producerade vi 244 kWh. 
(I denna siffra finns ett uppskattat värde då inrapporteringen, inte elproduktionen, från ett hus ännu inte 
fungerar som den ska).  
Ingen svindlande mängd men med tanke på att solcellerna var täckta av ett tjockt lager snö i ca två 
veckor samt att solen lyst med sin frånvaro är det ändå en början. 

 
 

Håll i, håll ut, håll avstånd 
Var rädda om varandra 

 
Dansa soldans 
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