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RIKSBYGGEN DAG & NATT 0771 - 860 860  
På anslagstavlorna i portarna finns information för felanmälan till vår fastighets- och  
markentreprenör Riksbyggen. Numret för felanmälan är 0771- 860 860 och detta gäller både 
dag och natt. Beskriv gärna felet samt ange din gatuadress och referens ”Grängen”.   
 
Var och en kan även ta hjälp av Riksbyggen för saker i lägenheten som ligger under  
eget ansvar mot en låg kostnad. 
 
Vinter 
Vi har avtal med Riksbyggen som skottar våra gemensamma parkvägar och portar under 
dagtid, dock inte helger. Kommunen är ansvariga för alla resterande gator i föreningen.  
 
Avgifter för 2011 
Styrelsen har beslutat att höja avgiften för 2011 med 3%. Anledningen är att följa 
indexuppräkningen och för att få ihop budgeten för 2011.  
 
Nyckelhantering  
Nyckelhantering för bastu och uthyrning av källarlokaler samt parkeringslistor med mera 
hanteras av en representant i styrelsen, för närvarande Greger Sundin, telefon 0705-95 27 59 
eller maila till info@grangen.se 
 
Parkeringsplatser 
Som alla har noterat så har det blivit svårare och svårare att hitta lediga parkeringsplatser i 
området. Vi vill därför vädja till er som hyr en egen parkeringsplats att använda den och inte 
ställa sig på gatan. 
 
Gästrummet 
Lägenheten hyrs endast ut till föreningens medlemmar som tar ansvaret för sina gäster. 
Man kan boka genom att maila till gastrum@grangen.se eller lägg en lapp med önskemål  
och kontaktuppgifter till Ulrika Olofsson Siljansvägen 49. 
 
Grängerian 
Lokalen hyrs ut till föreningens medlemmar, ta kontakt med Renee Rönnestig på telefon  
08-81 37 28 eller maila till renee.ronnestig@delta.telenordia 
 
Ombyggnation av lägenheten 
Bostadsrättslagens §7 kapitel 7 reglerar ombyggnationer av lägenheter. I korthet innebär 
detta: En bostadsrättsinnehavare får inte bygga om i kök och badrum, göra ingrepp i  
bärande konstruktion eller vidta andra förändringar som kan påverka föreningen och 
fastigheten negativt.   
Alla ombyggnader av lägenheter måste ske fackmannamässigt och skall ske så att 
konstruktionen klarar det. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att meddela styrelsen alla 
ombyggnader som har påverkan på lägenhetens utseende.  
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Städdagen 
Vi vill tacka alla som kunde vara med på städdagen och även ett stort tack till att det gick så 
bra med containern, det slängdes bara sådant som fick slängas. 
 
Miljöfarligt gods Siljansvägen 57-61 
Vår egen återvinningsstation är nu omgjord så att endast mindre miljöfarligt gods som 
batterier, glödlampor, kemikalierester och mindre elektronik kan lämnas till återvinning.  
Plast, kartong, glas mm hänvisas till kommunens återvinningsstation längre ner på 
Siljansvägen eller på Bränningevägen. 
Större saker måste man själv transportera till kommunens återvinningsstation i Östberga. 
Till vår återvinningsstation fungerar tvättstugenyckeln. 
  
Ordinarie årsmöte för Brf Grängen 
Kommande årsmöte äger rum tisdag 21 mars 2011. Anslag kommer att sättas upp i portarna 
och verksamhetsberättelsen kommer att delas ut till varje hushåll. 
 
Motion till årsmötet 
Styrelsen ser gärna att de som har förslag på idéer och åtgärder kommer in med dessa redan 
nu. Detta för att styrelsen ska hinna förbereda ärendena och gå ut med ev. 
kostnadsförfrågningar. Alla motioner som inkommer före sista februari kommer att 
behandlas! 
 
Hur skriver man en motion? Dessa punkter bör vara med: 
 

-Motion till årsmötet, datum, ort 
-Yrkande/förslag till åtgärd/förbättring 
-Underskrift, namnförtydligande, bostadsadress 
 
Lägg motionen/brevet i brevlådan på expeditionen Siljansvägen 54B, eller maila till 
info@grangen.se 
 
 
Juletider  
Nu när det närmar sig juletider så kommer det att bli en hel del saker som kan återvinnas. Vi 
påminner om att alla har ett miljöansvar för återvinning, både fastighetsägare och 
medlemmar. Vi vill därför att ni tänker på att kartong och julpappret hör hemma i kommunens 
återvinningsstationer, d.v.s. de gröna behållarna som finns uppställda i våra kvarter. 
 
Julgranar får slängas på gräsmattan i anslutning till garagenedfarten på Sijlansvägen 58  
efter trettonhelgen. 
 
Kontrollera gärna din brandvarnare så här till jul och glöm inte att ha levande ljus  
under uppsikt.  

 
 

 
 

 
 
Styrelsen Brf Grängen 
önskar  
God jul & Gott nytt år 2011 


