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Medlemsinfo för HSB Brf Grängen 
               Årsta december 2005         

 
 Sista pubafton och barnpuben för i år 
 Torsdagen den 1 december är det vuxenpub och torsdagen den 8 december är det barnpub i Grängerian. 
 Det finns snacks och dryck till självkostnadspris. 
 Se anslag i portarna. 
 
Luciatåg i Grängerian den 18 december 
Söndagen den 18 december kommer det att anordnas luciatåg i Grängerian, alla är hjärtligt välkomna och 
det bjuds på kaffe, läsk, glögg och pepparkakor. Se anslag i portarna. 
   
Öppettider i föreningsexpeditionen Siljansvägen 54b 
Expeditionen är inte öppen i januari, nästa gång är torsdagen den 2 februari mellan klockan 18:00 och 19:00.
  
Avgiftshöjningar 2006 
Budgeten för år 2006 är nu klar och styrelsen har beslutat att avgiften skall höjas med 4% från och med den 
1 april, vilket innebär 3% på årsbasis. Avgiftshöjningen finns med på avierna som skickas ut för 2:a 
kvartalet 2006. 
  
Fasadrenoveringar 
Alla fasadrenoveringarna är nu klara och slutbesiktning av kommer att ske i början av december. 
Inga större renoveringar är planerade för 2006. 
Dom nya fasadbelysningarna som beslutades på årsmötet kommer att sättas upp på fasaderna på 
Årstavägen 89-103 inom kort. 
 
Nya uppdaterade medlemspärmar 
Husvärdarna har hjälpts åt och uppdaterat välkomstpärmarna som ska delas ut till alla i föreningen. 
Pärmarna innehåller information som är bra att känna till, som medlem i föreningen. 
 
2:a handsuthyrning 
Hyr du eller hyr ut en bostad i 2:a hand? Det finns tydliga regler vad som gäller och ALLA uthyrningar ska 
ansökas och godkännas av styrelsen. Det ska finnas ”beaktningsvärda” skäl till uthyrningen. 
Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten. 
Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. 
Ansökningar ska lämnas till expeditionen Siljansvägen 54 b. 
 
Förtydligande om digitaltv 
Vad händer med alla tv-kanaler när det analoga nätet släcks ner i Stockholm? 
I och med att vi alla i föreningen är anslutna till Com Hem så behöver du inte göra någonting för att se 
vidare på grundutbudet som du idag tittar på även efter att det analoga marknätet släcks ner. 
Det betyder att du inte måste köpa en digitalbox, det är endast om du vill ha extra bra ljud och bild som 
detta behövs. 
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Parkeringsförbud för snöröjning. 
Tänk på att det från och med den 1 december är parkeringsförbud en gång i veckan dagtid för alla gator i 
Årsta. Se efter vilken dag som gäller just för din gata! 
 
Nya ordningsregler för tvättstugorna 
Det har tillkommit 2 stycken ordningsregler för tvättstugorna, läs gärna ordningsreglerna nästa gång du är i 
tvättstugan. 
 
Rensning av cyklar i cykelförråden 
Vi kommer att märka upp och ta bort cyklar i cykelförråden som inte är i sådant skick att dom kan anses 
vara brukbara, dessa cyklar kommer att förvaras på lämplig plats till vårstädningen och kommer att 
slängas om inte ägaren gett sig till känna innan dessa. 
 
Fjärrvärmeupproret 
Våran enskilt största utgift i föreningen är fjärrvärmen, och av den anledningen är det viktigt att vi 
försöker påverka priset, vi har därför gått med i fjärrvärmeupproret. 
HSB jobbar hårt för att få ner priset på fjärrvärme med Fortum. 
Sedan år 2000 har Fortum höjt fjärrvärmepriserna med nästan 50 procent. Priserna ligger kraftigt över 
genomsnittet i Sverige. Thomas Bäcklin, talesman för Fjärrvärmeupproret, kräver att företaget sänker 
priserna med 20 procent. 
 
Motioner till årsmötet 
Du vet väl att man inte behöver vänta med att lämna in motioner sista veckorna innan årsmötet? 
Det kan vara en fördel att lämna in dom redan nu, detta för att styrelsen ska kunna förbereda eller 
åtgärda saker innan årsmötet. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott 
nytt år och vi ser fram emot ett bra 2006. 
 
 

 

 


