
 

Medlemsinfo för HSB Brf Grängen 
           Årsta april 2009       

Vårstädning              
Vårstädningen kommer att ske lördagen den 18:e april och dagarna innan kommer en container där vi i 
föreningen kan slänga brännbart materiell, med andra ord ingen elektronik, vitvaror m.m. 
 
Styrelsen tillser att att ha en representant närvarande för utlåning av diverse verktyg.  
    
Blommor inhandlas för samtliga portar. 
Mer information kommer på anslagstavlorna dagarna före städdagen. 
 
Självklart bjuds det på korv med bröd och fika i ”lilla 60” som ligger på Siljansvägen 60, 
mellan ca kl 11:00 till 14:00. 
 
Inför städdagen vill vi vädja till samtliga att använda sig av containern som kommer den 14:e april till att 
slänga saker som står i källargångarna även om ”ägaren” är okänd, hjälp till att ta ut sakerna och släng 
dessa.  
 

Utrensning av cykel och barnvagnsförråd      
I samband med städdagen kommer vi att gå igenom samtliga cykel och barnvagnsförråd. 
Med detta utskick kommer etiketter att bifogas och vi ber er att märka upp era cyklar och barnvagnar 
innan den 18:e april med namn eller lägenhetsnummer. Sätt etiketten på sadelstolpen eller övre ramröret. 
Cyklar och barnvagnar som inte är märkta tills detta datum kommer att forslas bort. 
 
Ni får gärna börja nyttja dom nya cykel och barnvagnsrummen som nu även har skyltar på dessa dörrar. 
Det är samma nyckel till dessa utrymmen som till källardörrarna. 
 
Öppettider i föreningsexpeditionen Siljansvägen 54b  
Expeditionen är öppen första torsdagen i månaden, nästa gång den 2:e april mellan klockan 18:00 och 19:00 
där alla medlemmar kan komma med sina frågor som rör föreningen. 
 
Grängen Puben 
Puben är öppen första torsdagen i månaden, nästa gång 2:e april från klockan 17:00 till 19:00 för yngre 
förmågor och från 19:30 för vuxna. Se anslag i portar. 
 
Styrelsen har konstituerats enligt nedan 

 
Ordförande  Lennart Rönnestig   
Vice ordförande Jubin Ghassabei 
Ek. ansvarig    Linda Månsson tillsammans med Lennart Rönnestig  
Sekreterare    Åsa Östedt 
Vice sekreterare Nils Möllby 
Fastighetsansvarig Greger Sundin 
Studieorganisatör Lars Landeman 
Suppleant  Anders Rönnkvist 
HSB representant Linda Saleback 
 
 
Styrelsen BRF Grängen      
 


