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Informationsmöte den 27 februari om nya stadgar. 
Vi bjuder härmed in alla medlemmar till ett möte den 27 februari klockan 13.00 i Grängerian för 
information om de nya lagarna och styrelsens förslag till nya stadgar. 
På mötet kommer vi även att redovisa för vilka skyldigheter och rättigheter man har som 
bostadsrättsinnehavare. Beslut om nya stadgar kommer på en egen punkt på årsmötet. 
 
Årsmöte den 21 mars. 
Skriv redan nu in årsmötet den 21 mars i er kalender. 
Kaffe med dopp serveras från 18.30 och mötet öppnas 19.00. 
Motioner ska vara inlämnade till föreningsexpeditionen senast den 28 februari. 
Anslag kommer upp på anslagstavlorna i portarna. 
 
Fasadrenoveringar. 
Styrelsen har upphandlat alla kvarvarande inte redan åtgärdade fasader, dessa ska renoveras 2005. 
Vi har förhandlat fram ett bra pris med vår leverantör Kruus mur och puts AB under januari. 
I första etapperna innan semestern kommer följande fastigheter att renoveras. 
Siljansvägen 61-73  mellan vecka 9-17 
Siljansvägen 47-49, 51-53, 55-57 mellan vecka 9-21 
Siljansvägen 43-45, Åmänningevägen 18-20 mellan vecka 18-24  
 
I andra etappen kommer följande fastigheter att renoveras 
Åmänningevägen 12-16 mellan vecka 30-35 
Årstavägen 85-89, 91-95, 97-101 mellan vecka 30-44 
Årstavägen 103-111 mellan vecka 35-44 
Årstavägen 113-117 och snigeltorget mellan vecka 35-44 
Kontoret och lilla tvättstugan mellan vecka 34-35 
 
Det är ett mycket omfattande arbete som ska genomföras. Fördelarna är att vi inte kommer 
behöva att renovera fasader inom ca 15 år. 
 
Målning av trapphusen. 
Som ni säkerligen har sett så håller arbetet med att måla om alla trapphus på för fullt. 
Anslag om målningen kommer att sättas upp i portarna av Alviks måleri strax innan arbetet sätts 
igång i varje port. Portmålningen beräknas vara klar i alla portar under mars månad. 
 

Renovering av pensionärslokalen Siljansvägen 60. 
Till i sommar kommer pensionärslokalen att få en uppfräschning med nya golv, tak, väggar och 
ett nytt kök. 
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Bygget på Storsjövägen. 
Styrelsen skickade in skrivelsen till stadsbyggnadskontoret i mellandagarna med bifogade 
protestlistor, det visade sig dock att beslutet som togs den 25 november inte var överklagbart. 
Vi får vänta tills detaljplanen hamnar på kommunfullmäktige för beslut om att anta detaljplanen 
och därefter när beslut tagits överklaga om det inte är till vår fördel. 
 
Enhetsmätning av hushållsel 
Vi har begärt in en offert från Home Solutions för att undersöka och utvärdera möjligheten till att 
för alla våra medlemmars räkning gemensamt köpa in el till samtliga hushåll i Grängen. 
När undersökningen är klar kommer den att utvärderas och presenteras av styrelsen. 
 
Radonmätning 
Miljöförvaltningen har beslutat att alla fastighetsägare måste genomföra en radonmätning i 
fastigheterna. Vi kommer under 2 månader inför våren 2005 att genomföra dessa mätningar i ca 
10 % av lägenheterna jämt fördelade mellan fastigheter och våningsplan. Resultat om denna 
mätning kommer miljöförvaltningen delge oss i sommar. 
        
Installation av tv och bredband i alla lägenheter 
I slutet av februari och in i mars planerar Com-Hem att byta uttagen i alla lägenheter i föreningen. 
Entreprenör för detta är D & W Teknik. Alla kommer att aviseras 3-5 dagar innan om när 
installationen ska ske och hur det ska gå till med nyckelhantering med mera. 
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