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 Gemensamhetsafton för alla åldrar  
 Torsdagen den 6 oktober är alla välkomna till festlokalen Grängerian. 
 Det finns snacks och dryck till självkostnadspris. 
 Se anslagen i portarna. 
 
Höststädning i Grängen 
Välkomna lördagen den 29 oktober då det är städdag, vi hoppas att så många som möjligt vill komma och se 
till att vi har det riktigt fint i vårt närområde inför hösten och vintern. 
Det bjuds på varm och kall dryck, fikabröd och korv i pensionärslokalen Siljansvägen 60. 
Vi kommer även inför städdagen att ha en container för brännbara saker (ej elektronik och vitvaror). 
Så passa gärna på att slänga saker innan städdagen. Se anslag inför städdagen i portarna. 
 
Obs!! Städdagen kommer att följas upp med en pubafton, troligen i pensionärslokalen. 
   
Öppettider i föreningsexpeditionen Siljansvägen 54b 
Välkommen att besöka vår föreningsexpedition där någon ur styrelsen finns till hands för frågor eller önskemål 
om allt som rör föreningen, torsdagen den 6 oktober och torsdagen den 3 november mellan  kl 18 och 19.  
   
Fasadrenoveringar 
Fasaderna har under augusti och september färdigställts på Årstavägen 113-117 och konsum. 
På Årstavägen 107-111 är fasaderna på framsidan färdigställda och baksidan av Årstavägen 103-111 är klara 
inom ett par veckor. Övriga fasadrenoveringar följer tidsplanen. 
 
Radonmätning i föreningen 
Vi har under våren mätt radonhalten i 27 lägenheter under drygt 80 dagar på olika adresser och våningsplan i 
föreningen, varje lägenhet har haft 2 stycken radonmätare. Vi har nu mottagit testresultaten och av 27 
lägenheter hade 24 låga värden och 3 lägenheter låg nära den tillåtna gränsen på 200 Bq/kubikmeter. 
Vi inväntar nu miljöförvaltningens yttrande och beslut. 
 
Parkeringsplatser 
Inom kort kommer dom nya parkeringsplatserna bakom konsum att delas ut i turordning till dom som står i kö 
för bilplats. Fastighetsskötaren Nils kommer att kontakta berörda. 
 
Lekplatser 
Lekplatsen bakom Siljansvägen 51-53 kommer att renoveras och anpassas till dom nya EU-krav som ställs på 
säkerheten för lekplatser och även en finare miljö för barn och vuxna. 
 
Ordningsregler 
Det är aldrig roligt att behöva ha ordningsregler men tänk gärna på att lämna gemensamma lokaler såsom 
tvättstugor, bastu och föreningslokaler i det skick som du skulle vilja ha när du besöker en av dessa 
anläggningar nästa gång. 
 
Förbud mot cyklar, barnvagnar och andra skrymmande saker i trapphus/källargångar 
Vi vill åter igen påpeka att saker i trapphus och källargångar som är förbjudna att ha där med 
anledning av brand och framkomlighet. Vi ser att alla dessa föremål placeras där dom hör hemma 
det vill säga i cykelförråden eller källarförråden. Överträdelser beivras. 
 
 
 
Hälsningar från styrelsen Brf Grängen. 


