
 
 
 
 

Årsredovisning och årsstämma 
Föreningens Årsredovisning för 2011 har delats ut till samtliga medlemmar och 
förhoppningen är att så många som möjligt kan medverka på årets stämma i 
Grängerian den 26 mars. Mer information finns i den utdelade Årsredovisningen. 
Tyvärr hade tryckfelsnisse smugit sig in, ni som blivit oroliga efter att ha tittat i 
siffrorna kan bli lugnare nu, föreningen har INTE fem miljarder i skattemässigt 
underskott. Det är även en felaktig uppgift att föreningen har anställd personal. 
 

Bastun är öppen! 
Våren är här och det börjar bli varmt ute. För er som vill ha ännu mer värme är 
nu vår bastu åter öppen för användning. Det har blivit ett helt nytt duschrum 
samt nytt golv i bastu och omklädningsrum. Sist men inte minst finns det nu en 
ventilation som fungerar. Nya intresserade bastubadare kan höra av sig till Eva 
Hammarstedt (se hemsidan för kontaktuppgifter) för att skriva på ett avtal för 
användning av bastun, samt kvittera ut en nyckel. Både gamla och nya 
bastubadare vill vi påminna om att komma ihåg att släcka alla lampor efter er.  
 

Gästrummet 
Uthyrningsansvaret för Gästrummet har från mars 
övertagits av Lillemor Nesset & Andreas Sjöholm 
(Siljansvägen 71). I samband med detta byte har nu 
även möjligheten att se aktuell bokningsstatus via 
hemsidan återinförts. Den funktionen har dessutom 
kompletterats med möjligheten att skicka boknings- 
förfrågan via Grängens hemsida (www.grangen.se). 
 

Pubkvällar 
Glöm inte bort att besöka föreningens pubkvällar i Grängerian. De hålls den 
första torsdagen i varje månad (förutom sommarmånaderna). Nästa tillfälle är 
5:e april och för att anknyta till Påsken är det påsktema som gäller den kvällen. 
Kom utklädd till ett ägg, en häxa, påskharen, eller som en skäggig farbror med 
kors på ryggen, eller till något annat som ni anser passa bra denna skärtorsdag. 
 

Loppis 15 april 
Som informationen på anslagstavlorna visar, bjuder Husvärdarna in till Vårloppis 
i Grängerian kl 11-15 söndag 15 april. Ta chansen att städa ut i gömmorna och 
sälj det ni inte behöver, eller gör egna fynd (med saker ni inte behöver). Alla är 
även välkomna att besöka Loppisen enbart för att dricka lite kaffe och äta korv. 
 

Städdag 21 april 
Planera in 21 april i era kalendrar, då är det dags för vårstädning i föreningen. 
Det är även dags att rensa ut gamla cyklar från cykelförråden igen. Tänk därför 
på att tydligt märka upp era cyklar inför städdagen. Samtliga omärkta cyklar i 
våra cykelförråd kommer att förflyttas till ett låst utrymme i väntan på vidare 
hantering. Mer information om städdagen kommer i portarna framöver. 
 
Våriga hälsningar från 
Styrelsen & Husvärdarna 


