
 
 
 
 
 

 

Städdag 27 oktober 
Lördag 27 oktober är det dags för Höststädning i föreningen. Måndag 22 oktober 
kommer en container att ställas upp utanför Siljansvägen 60. Den står kvar fram till 
fredagen då den byts ut mot en tom inför städdagen. Passa därför på att kasta skräp 
och brännbart material redan innan städdagen. OBS! Elektronik, vitvaror och liknande 
får inte slängas i containrarna. Under städdagen kommer det som vanligt att serveras 
kaffe, kakor och korv i Lilla 60. Till följd av Riksbyggens bristfälliga hantering av våra 
grönområden har buskar och träd växt för mycket. Vi uppmanar därför alla att prata 
med grannar och ta en titt i er omgivning på vad som önskas beskäras och kapas. 
Stockholm stads Mobila Miljöstation besöker Årsta torg (på Hjälmarsvägen) mellan 
klockan 18-18:45 den 9 oktober. Där kan mindre elektronik samt farligt avfall lämnas.  
 
Trädgårdsgrupp 
Det har framförts intresse av att kunna påta, gräva, så, plantera och 
beskära utöver de tillfällen som ges i samband med vår- och höst- 
städdagarna. Finns det fler intresserade till att åter starta en 
Trädgårdsgrupp, som till exempel planterar säsongsblommor 
vid portar samt ser över våra grönområden och kommer 
med kloka synpunkter och förslag om förbättringar och 
investeringar? Lämna i så fall en intresseanmälan till 
en husvärd eller till styrelsen, för att vi på så sätt kan 
bilda en uppfattning om hur stort intresset är i föreningen. 
 
Facebook-grupp 
Grängen har klivit in på Facebook och förhoppningen är att detta leder till mer kontakt 
mellan medlemmarna, både avflyttade, befintliga och nya. En grupp har skapats med 
namnet "Brf Grängen", där alla är välkomna att bli medlemmar. Tanken med gruppen 
är att på ett enkelt sätt försöka öka gemenskapen mellan medlemmar. Information från 
styrelsen kommer även i fortsättningen att ges både via infoblad som detta och via vår 
hemsida www.grangen.se, samt med aktuella lappar på anslagstavlor i våra i trapphus. 
[http://www.facebook.com/groups/135201949953189/]  
 
Matning av djur 
Nu när hösten och vintern närmar sig vill vi påminna om att det råder matningsförbud 
inom föreningen, för att förhindra att råttor och andra skadedjur bosätter sig här. 
 
Källarlokaler 
För er med källarlokaler med golvbrunn eller annat avlopp, tänk på att hälla i en hink 
med vatten då och då så att inte vattenlåset torkar ur och orsakar obehagliga dofter. 
 
Nyinflyttade 
Vi vill hälsa våra nya medlemmar varmt välkomna och vi hoppas ni kommer att trivas!  
 
Torsdagspub i Grängerian 4 oktober 
Kom ihåg att besöka Puben i Grängerian för att umgås med era grannar, både de 
nyinflyttade och gamla, för att lära känna dem bättre. Eller passa på att diskutera 
trädgårdsgruppen, städdagen eller någon annan händelse här i föreningen? 
 
Hälsningar 
Styrelsen  


