
 

 
   Medlemsinfo för HSB Brf Grängen 

                 Årsta maj 2008       
 

Styrelsen har konstituerats enligt nedan: 
 

Ordförande  Lennart Rönnestig   
Vice ordförande Jubin Ghassabei 
Ek. ansvarig    VAKANT, alla i styrelsen är gemensamt ansvariga  
Sekreterare    Åsa Östedt 
Vice sekreterare Greger Sundin 
Studieorganisatör Lars Landeman 
Suppleant  Kerstin Dribe 
Suppleant  Nils Möllby 
HSB representant Anci Ålhed 
 
Ekonomiansvarig 
Vi söker fortfarande en kunnig ekonomiansvarig till styrelsen. 
Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad. 
 
Vårstädningen 
Roligt att se att det var så många som tog sig tid att vara med på städdagen. 
Rabatter gjordes ordning, blommor planterades och hela föreningen fick en ansiktslyftning. 
Tack till alla! 
 
Öppettider i föreningsexpeditionen Siljansvägen 54b  
Expeditionen på Siljansvägen 54 är öppen den 8:e maj mellan klockan 18:00 och 19:00 där alla medlemmar 
kan komma med sina frågor som rör föreningen. 
 
Grängen Puben 
Puben är öppen den 8:e maj från klockan 19:30 till ca 22:00. 
Alla gamla och nya medlemmar är välkomna. 
 
Läckage i fjärrvärmenätet 
Under tidig vår så hittade vi en läcka på vårt fjärrvärmenät mellan fastigheterna på Årstavägen 113-115. 
Läckaget är tillfälligt lagat men kulverten i portalen till konsum måste grävas upp under sommaren och ett 
rör måste bytas ut. 
Det innebär att fjärrvärmen (endast värme till radiatorer) under den tiden, troligen 2-3 dagar inte kommer 
att fungera på Årstavägen 113-117. 
Vi annonserar i berörda portar innan grävning påbörjas. 
 
Fuktproblem på Siljansvägen 55-57 
Vi har tidigare konstaterat att källarförråden på Siljansvägen 55-57 mot gatan har fuktproblem. 
I samband med grävningarna på Årstavägen 113-115 så kommer även framsidan av fastigheten att grävas 
upp och en ny fuktspärr samt kontroll av dagvatten avrinning att kontrolleras. Efter denna åtgärd ska 
renovering av berörda källarförråd att påbörjas. 
 
Varmvattenproblemet på Siljansvägen 61-73 
Vi kommer den 12:e maj att fortsätta vårt arbete med att felsöka blandare i lägenheterna på Siljansvägen 
61-67. Lägenheterna på Siljansvägen 69-73 är redan genomgångna. 
En separat information kommer att gå ut till berörda under denna vecka. 
 
 
 



 
 
Bastu/relaxavdelning 
Tyvärr är bastun stängd tills vidare pga. brandrisk med anledning av sk. kolning som har inträffat i bastun. 
Arbetet med att byta ut till ny panel i bastun kommer igång inom kort. 
 
Övernattningslägenheten 
Årsmötet beslutade om att en del av expeditionen på Siljansvägen 56 ska iordningsställas till en 
övernattningslägenhet. 
Arbetet med att renovera den mycket eftersatta lokalen kommer påbörjas inom kort. 
Vi ser fram mot att kunna visa upp den innan sommaren och ordningsregler samt bokningssystem ska vara 
utarbetat till dess. 
 
Studiecirklar och arbetsgrupper 
Inkom gärna med förslag till styrelsen om du vill starta en studiecirkel eller en arbetsgrupp. Det kan tex 
vara att starta upp vävstugan igen eller en arbetsgrupp för hur blommor, buskar och träd ska hållas i trim 
eller bytas ut. Alla förslag som kommer till styrelsen beaktas. 
 
Nya cykelrum samt fler cykelställ utomhus 
Dom gamla soprummen är sanerade och ommålade nu. Låsen ska bytas ut så att källardörrsnycklarna ska 
passa till respektive cykelförråden. 
Information sätts upp i portar när detta byte är klar. 
 
Under städdagen inkom några förslag till fler cykelställ utomhus, Riksbyggen ska se till att cykelställ på 
dessa platser iordningsställs och att cykelställ kommer på plats. 
 
Tomträttsavgälden 
Vi har inte hört något från kommunen angående tomträttsavgälden. 
 
 
 
 
Vi hoppas att ni får en bra sommar 

 

Styrelsen brf Grängen 
 

 

 


