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Höststädning 
Höststädningen är lördagen den 18:e oktober och dagarna innan kommer en container där vi i föreningen 
kan slänga brännbart materiell. Med andra ord ingen elektronik, vitvaror med mera! 
Passa på att släng saker om de står i trapphus eller källarkorridorer. 
Riksbyggen kommer att ha en representant närvarande för utlåning av diverse verktyg. 
Som vanligt kommer korv och förtäring att serveras på Siljansvägen 60 i ”lilla 60-an”. 
 
Vi kommer att ha ett samkväm i lilla 60:an med början klockan 15:00 med snacks och öl/vin till 
självkostnadspris. 
 
Mer information kommer på anslagstavlorna i början av oktober. 
 
Föreningens återvinningsstation 
Tyvärr har inte vår återvinningsstation mellan Siljansvägen 57/61 fungerat särskilt bra, då man tyvärr allt 
för ofta hittar saker som inte har där att göra, listan kan göras lång. 
Nu är en ny lösning på gång med tydligare instruktioner och mindre möjlighet att lämna fel saker till 
återvinning. Fungerar inte denna åtgärd stängs verksamheten ner. 
 
Vad har hänt under sensommaren? 
Fjärrvärmeläckan är lagad i portalen mellan Årstavägen 111-113, i och med att man bytte ut vissa rördelar 
så kom det in luft i fjärrvärmesystemet som innebär att man bör lufta elementen. 
Ventilnycklar hänger från om med idag i på anslagstavlan i porten, låna gärna den och lufta dina element. 
 
Kort instruktion för att lufta elementen: 
Ta med en trasa då det finns risk att det kommer några droppar skitigt vatten ur ventilen, börja gärna i badrummet 
för att ”lära” dig. 
Vrid högst ½ varv motsols på ventilen som sitter högst upp på ena sidan av elementet, troligen kommer en del luft i 
början och var beredd då det efter ca 30 sekunder upp till någon minut kommer vatten-  håll trasan i beredskap och 
vrid tillbaka ett ½ varv medsols för att stänga ventilen. 
När du har luftat alla element gå ett varv till för säkerhets skull och känn på ventilerna så att de verkligen är stängda 
och att det inte läcker vatten. 
- Häng tillbaka ventilnyckeln på anslagstavlan om du har lånat den. 
- Tag gärna hjälp av en granne om du är osäker. 
 
 
Fuktskadan som har varit på framsidan Siljansvägen 55-57 är nu åtgärdad och nya dagvattenrör och bättre 
dränering är på plats, nu ska även insidan av källaren ses över. 
 
Alla entrédörrar och tillhörande ramverk har gåtts igenom och i vissa fall slipats och lackats. 
 
Öppet hus av övernattningslägenhet torsdagen den 25 september kl 18:00-19:00 
Välkomna till visning av övernattningslägenheten som ligger på Siljansvägen 56. 
Lägenheten är nu klar för uthyrning och möblerad så att upp till 4 personer i samma sällskap kan ha en 
trivsam övernattning. 
Lägenheten hyrs endast ut till föreningens medlemmar som tar ansvaret för sina gäster. 
Om du inte har möjlighet att komma till denna tid, så kan du under veckan titta in genom fönstret för att få 
en uppfattning om hur det ser ut. 
Man kan boka genom att maila till gastrum@grangen.se eller ringa Greger Sundin tel 0705-952759.  
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Vad händer i föreningen hösten/vintern 2008? 
Representanter från styrelsen kommer tillsammans med Riksbyggen att gå igenom träd och buskar för att 
föryngra och ta bort vissa träd som inte mår bra.  
Vill du vara med och påverka så går det bra, vi tar gärna mot förslag på städdagen. 
 
Under september/oktober ska en kraftigare pump installeras i undercentralen för att öka trycket på 
varmvattnet och för att på detta sätt förhoppningsvis även lösa problemen som delar av Siljansvägen har 
haft en längre tid. 
 
Vi har haft möte med exploateringskontoret för att få fram en bra ekonomisk lösning på tomträttsavgälden 
och ett erbjudande för att få friköpa vår mark. Mötet resulterade i att vi troligen blir mer eller mindre 
tvingade att skriva på tomträttsavgälden men att vi samtidigt får ”chansen” att köpa loss marken. 
Priset avgör om det överhuvudtaget är ekonomiskt möjligt för föreningen att gå in en sådan affär. 
Om det finns den ekonomiska möjligheten kommer vi kalla till en extrastämma så att medlemmarna får 
säga sitt. Nytt möte med exploateringskontoret är i mitten av oktober för fortsatta förhandlingar. 
 
Plattsättningen i entréerna kommer att repareras först på Siljansvägen för att sedan gå in på Årstavägen 
samt Åmänningevägen, väder och temperatur avgör när detta kommer att ske. 
Om någon är intresserad att se hur resultatet blir efter en reparation så kan ni besöka Siljansvägen 71 som 
var den plattsättningen för samtliga trapphus som såg allra sämst ut innan åtgärd. 
 
Fler anlagda ytor för cykelställ kommer att anläggas. 
 
Radonmätning kommer åter att ske på Årstavägen 111 för att se om åtgärderna som utfördes innan 
sommaren är tillräckliga, provresultaten kommer i slutet av året. 
 
Bastun är åtgärdad och åter öppen för bastubad. 
  
Övernattningslägenheten är inom kort möblerad och klar. 
 
Nästa pubafton torsdagen den 2 oktober, se kommande anslag i portar. 
 
Expeditionen är öppen den 2 oktober kl 18:00-19:00 för föreningens medlemmar. 
 
 
 
 
Riksbyggen-fastighet och markentreprenör 
I alla portar på anslagstavlorna sitter information om felanmälan. 
Man kan antingen ringa på telefon 020-840020 dagtid mellan 07.30 och 16.00 eller skicka ett mail till 
felan_stockholm@riksbyggen.se skriv gärna vad felet består i och gatuadress samt ”Grängen”. 
Vid akuta fel vid kvällar och helger, kontakta någon ur styrelsen information om telefonnummer till 
styrelsen finns på anslagstavlorna. 
 
Var och en kommer kan ta hjälp av Riksbyggen för saker i lägenheten som ligger under eget ansvar 
mot en låg kostnad. Om du är osäker på kostnaden, begär ett kostnadsförslag så att du vet vad priset 
hamnar på innan åtgärd. 
 
 
 
Styrelsen BRF Grängen   


