
Medlemsinfo HSB Brf Grängen april 2011 
 
 
Element 
Under årsmötet diskuterades bland annat elementen i våra lägenheter. 
Bifogat till denna medlemsinfo finns därför en enkät där styrelsen vill få in 
synpunkter från medlemmarna angående skicket på elementen i 
lägenheterna. Detta för att kunna få en bra bild av situationen i hela 
föreningen och om de problem som beskrevs i motionen till årsmötet även 
gäller övriga lägenheter. Enkäten blir därför ett underlag som hjälp till 
arbetsgruppen inom styrelsen för att kunna besluta om vilka åtgärder som 
ska utföras och bekostas i nuläget för att hantera elementfrågan. 
 
Enkäten ska alltså inte ses som en felanmälan för enskilda åtgärder.  
I de eventuella fall där elementen läcker eller droppar ska detta, under 
bostadsrättsinnehavarens ansvar, snarast åtgärdas för att förhindra 
eventuella skador. 
 
Vi ber er svara på frågorna på det bifogade bladet och lämna enkäten i  
brevlådan till Grängens expedition på Siljansvägen 56 senast 28 april.  
 
 
Miljöstationen på Siljansvägen 
Under årsstämman bestämdes att miljöstationen på Siljansvägen ska byggas 
om till barnvagnsförråd. Medlemmarna får nu på egen hand transportera 
avfallet till Återvinningsstationen i Östberga. Tänk på att det regelbundet 
även kommer en Mobil miljöstation till Hjälmarsvägen 26 vid Årsta torg. 
Nästa tillfälle för detta är 5 maj kl 18-18:45.  

 
             Info från Stockholms stads hemsida om den Mobila miljöstationen. 

 
 

MER INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA  



Vårstädning 
Vårstädningen kommer att ske lördagen den 7:e maj och 
dagarna innan kommer en container där vi i föreningen 
kan slänga brännbart material. Med andra ord får 
elektronik, vitvaror eller motsvarande inte slängas i 
containern. 
 
 

Blommor att plantera kommer att inhandlas för samtliga 
portar. Självklart kommer det som vanligt att bjudas 

på korv med bröd samt fika i ”Lilla 60”.  
 

Ytterligare information om tider och övrigt kommer 
att ges på anslagstavlorna i portarna före städdagen. 

 
 
Föreningsexpeditionen 
Eftersom besöken och frågorna till Styrelsen vid föreningsexpeditionens 
öppettider varit obefintlig kommer den från och med nu att hålla stängd.  
För er som vill kontakta styrelsen hänvisar vi till e-post på info@grangen.se 
samt andra kommunikationsmöjligheter. 
 
 
Portar och källardörrar 
För att inte få besök av obehöriga i våra portar och källargångar ber vi er att 
se till att dörrarna stängs ordentligt när ni varit i källaren. Vissa dörrar 
stänger sig inte helt av sig själva och behöver därför lite extra hjälp.  
Det har nyligen skett ett källarinbrott på Årstavägen/Åmänningevägen, så håll 
gärna ett par extra ögon öppna om ni ser något som inte stämmer in, eller 
om det rör sig nya personer i omgivningarna. 
 
 
Konstituering av styrelsen 
Grängens styrelse för 2011-2012 har konstituerats enligt följande: 
 
Ordförande  Lennart Rönnestig 
Vice ordförande Lars Landeman 
Sekreterare Åsa Östedt 
Vice sekreterare Martin Sjökvist 
Ekonomiansvarig Lennart Rönnestig 
Fastighetsansvarig Eva Hammarstedt tillsammans med 
 Anders Hellström 
Studieorganisatör Lars Landeman 
Informationsansvarig Fredrik Persson 
Övriga ledamöter Anders Rönnqvist 
 Christoffer Rindeström 
 
 
Hälsningar 
Styrelsen Brf Grängen 



Enkät gällande elementen i lägenheter, Brf Grängen april 2011 
Lämna den ifyllda enkäten i föreningsexpeditionen senast 28 april. 
 
NAMN: ________________________________________ 
 
ADRESS:_______________________________________ 
 
 
Lägenheten innehåller totalt _________ stycken element. 
 

 
Temperaturvred  
Det saknas vred på _______ st element i lägenheten. 
 
Det går inte att vrida vredet på _______ st element. 
 
Det finns trasiga vred på _______ st element. 
 
 
Luftning av element 
Luftning av element har utförts på ________ st element i lägenheten under 
det senaste året. (Sätt ett ? om ni är osäkra på om luftning genomförts.) 

                      
Det krävs en speciell nyckel för att kunna lufta elementen.  
Nyckeln går att köpa på t ex Clas Ohlson (2 st för 25 kr). Om du 
är osäker på hur du gör - kontakta en granne eller din husvärd. 
 

 
Läckande element 
Det droppar/läcker ur _______ st element med 
 
en total mängd på cirka ___________ per dag. 
 
Beskriv med text var den eventuella läckan är, 
alternativt gör en tydlig indikering (med en pil 
eller en ring) på någon av bilderna här bredvid. 
 
Raderna nedan kan även användas för övriga 
kommentarer, synpunkter eller iakttagelser 
gällande elementen i lägenheten. 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 


