
Glöm inte att anmäla ändrad e-postadress/mobilnummer.  
Det är styrelsens enda kanaler att kunna kontakta dig om  
något sker. 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, mars 2021 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening 
 
1. Årsstämma 19 maj 
På grund av rådande coronaläge, den ökande smittspridningen och förseningen av vaccinationerna,  
har vi beslutat att årets stämma kommer att hållas digitalt. Det kommer även vara möjligt att 
poströsta för den som vill. All info kommer med kallelsen.  
 
2. Städdag 
Det kommer inte bli någon städdag under våren, Även detta beror på coronaläget. Tråkigt, då det är ett 
trevligt tillfälle att träffa sina grannar samtidigt som vi ser till våra hus och markytor. Vi tar sikte på hösten 
och hoppas ni är många som har möjlighet att vara med då. 
 
3. Grillsäsongen närmar sig/har startat 
Har du grill på din balkong/terrass ber vi dig att innan första grillningen, noga kontrollera alla slangar och 
kontakter ordentligt. Har du gasolgrill bör du täthetsprova alla slangar minst en gång per år. Det finns 
även lagar och regler för hur du får förvara din gasol. I flerbostadshus, inomhus eller på inglasad 
balkong, får endast gasolbehållare med volym som är mindre än 5 liter hanteras (blå campingbehållare).  
På öppen balkong får behållare P11 (max 30 liter) förvaras. Det är förbjudet att förvara gasolbehållare i 
källarförråd.  
Har du inglasad balkong är det viktigt att du öppnar upp ordentligt på alla sidor vid grillning (extra viktigt 
om även din granne ovanför har inglasad balkong). 
Grillar gör vi självklart med stor hänsyn till våra grannar (med minsta möjliga os) 
Bra info om vad som gäller/du bör tänka på med gasolgrill hittar du här, även brandförsvaret har bra info 
här.  
 
4. Laddplatser för el/hybridbil 
Järvastaden AB har ändrat reglerna för parkeringen bakom Mulle Meck (mellan de två vita 
byggnaderna). Här blir det också ca 9-10 platser med möjlighet att ladda el/hybridbil. Laddboxarna är 
monterade, på det högra huset, men inte helt klara att ta i drift än (vi har tyvärr inget datum för detta).  
 
5. Solceller 
Det har skrivits/pratats lite den senaste tiden om att produktionen av solcellspaneler i Kina sker under 
tveksamma förhållanden. Då är det skönt att veta att våra solpaneler är tillverkade i Tyskland 
 
I februari producerade vi 1.458 kWh. 
(I denna siffra finns ett uppskattat värde då inrapporteringen, inte elproduktionen, från ett hus ännu inte 
fungerar som den ska).  
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