
 
 
Nycklar 
Bytet av nyckelsystem för våra källare, tvättstugor, cykel&barnvagnsförråd 
och portar har nu genomförts och vi tackar Greger för det jobb han har lagt 
ner, samt att han i och med detta har gjort färdigt sina många insatser i 
föreningen. För er som inte hade tid och möjlighet att hämta ut nycklar vid 
tidigare tillfälle, ber vi er att skicka ett mail till info@grangen.se eller ring 
till vår fastighetsansvarige, Eva Hammarstedt, på telefon 070 - 777 07 29, 
för att komma överens om lämplig tid att kvittera ut ytterligare nycklar. 
Observera att nycklarna är spärrade och inte kan kopieras på egen hand!  
 
Gräsklippning och andra ytor 
Det är Riksbyggen som har ansvaret för att våra grönytor ska vara klippta 
och fina. Hittills under våren/sommaren har det varit lite sisådär med den 
saken. Riksbyggen har som följd av detta fått anmärkningar och skötseln 
av våra grönområden kommer förhoppningsvis att bli bättre efter detta.  
 
Hemsida 
Föreningens hemsida (www.grangen.se) har fått en liten, men efterfrågad 
och välbehövlig ansiktslyftning. Titta gärna in och läs om vår härliga 
förening samt vad som ändrats. Bland de nya funktionerna på sidan finns 
till exempel en kalender över aktuella händelser i föreningen och i Årsta, 

samt även en aktuellt-sida som 
komplement till våra infoblad. 
  
Vissa delar är fortfarande under 
uppbyggnad och ytterligare 
information kommer att läggas 
in efterhand.  
Kontakta informationsansvarig 
( fredrik.persson@grangen.se ) 
med tips och information som 
kan vara intressant att lägga in 
i kalendern och på hemsidan, 
samt även om ni hittar saker 
som inte stämmer och behöver 
ändras eller kompletteras. 

 
Felanmälan 
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.  
Tänk på att var och en även kan ta hjälp av Riksbyggen för att åtgärda 
saker i lägenheten som ligger under eget ansvar, mot en låg kostnad. 
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Säkerhetsdörrar 
Ett tidigare utskick av medlemsinfo innehöll en enkät om säkerhetsdörrar, 
som gav ett antal svar. Arbetet har fortsatt och leverantörer/installatörer 
har kontaktats. De medlemmar som anmälde intresse kommer att bli 
kontaktade direkt av installatören för att komma överens om lämplig tid för 
installation i er lägenhet. För er som inte svarade på förra enkäten, men 
som nu är intresserade, skicka ett mail med kontaktuppgifter till 
info@grangen.se så skickas de sedan vidare till den utvalde installatören. 
 
Resultat av elementenkät 
Elementenkäten som skickades ut i samband med medlemsinformationen i 
april gav ett bra gensvar, nästan hälften av medlemmarna svarade.  
Resultatet såg bättre ut än förväntat, men det finns trots detta en del att 
förbättra inför hösten & vintern. 
Därför kommer det under sensommaren (troligen i början av september) 
att utföras vissa åtgärder inom föreningen, inklusive en del jobb i varje 
lägenhet. I samband med detta kommer vi även att genomföra andra 
förbättringar, bl a för att lösa problemen med värmen på tappvarmvattnet. 
Information om åtgärder samt aktuella datum kommer att ges i god tid 
innan det är dags för oss att besöka er lägenhet. 
 

Sommarfest 
Boka in datumet 20 augusti i kalendern, då 
bjuder Grängen upp till Sommarfest på 
grönområdet bakom Siljansvägen 43-45!  
Mer information om festen samt blankett för 
anmälan finns på det bifogade bladet. 
 
Parkering 
I samband med att det blir fler boende med bilar i området, samtidigt som 
möjligheterna att parkera på gatorna minskar ber vi de medlemmar som 
har en parkeringsplats att använda parkeringsplatserna istället för att stå 
på gatan. För samtliga som står på gatan ber vi er att tänka på hur ni 
parkerar för att så många som möjligt ska få plats. 
 

Sommarsemester 
Nu när sommaren kommer och många åker iväg 
på semester uppmanar vi er att hålla ett extra 
öga på personer som "smyger omkring" i 
området, samt att källardörrarna hålls låsta, så 
att inga obehöriga kommer in i våra fastigheter. 
Vi vill ju inte att sommaren ska få en dålig 
stämning med inbrott och annat trist. Berätta för 
dina grannar om du åker bort på semester. 

 
 
 
Med önskan om en trevlig sommar!! 
 

Styrelsen 



Fest för oss boende i Brf Grängen! 
 

Välkommen lördagen den 20 augusti 2011 
på grönområdet bakom Siljansvägen 43-45 

 

 
Program:  
     16.00 Barnaktiviteter - Trekamp 
Ca.   16.30 Välkomstdrink 
Ca.   17.00 Vuxenaktiviteter – Trekamp -Tipsrunda 
Ca.   18.00 Buffé  -  OBS! Egen dricka medtages! 
  Allsång 
 

Anmälan sker på nedanstående talong, som läggs i brevlådan 
till Grängens föreningsexpedition på Siljansvägen 56. 
OSA senast 1 augusti!  
Anmälan är bindande. Vid frånvaro utan avisering måste vi ta 
ut en kostnad på 200 kr/vuxen resp. 100 kr/barn 
 

Arrangörer: Husvärdarna i Brf. Grängen 
Frågor? Skicka ett mail till husvärdarna på husvard@grangen.se 

�--------------------------------------------------------------- 
Anmälan Brf Grängenfest lördag 20 aug. 2011 
Ja tack vi kommer gärna. 
Namn: ............................................................................... 
Adress: ............................................................................... 
Antal vuxna: .................  
Antal barn + barnens ålder:................ /......................... 
Extra gäst: (200kr/vuxen, 100 kr/barn)  
Antal:  ............................................................................... 


