
 
 
 
 
 
 

Årsstämma 
Den 25 mars kl 19.00 är det Årsstämma i föreningen där vi kommer att behandla de 
frågor som våra stadgar föreskriver. Kallelse till Årsstämman är anslagen i portarna och 
2012 års Årsberättelse kommer snart att delas ut till samtliga lägenheter i föreningen. 
Som vanligt hålls mötet i vår gemensamma lokal Grängerian på Siljansvägen 58. 
  
Motioner till årsstämman 
Om ni har förslag på åtgärder eller har andra idéer som ni vill avhandla under stämman 
ska de lämnas in som motioner, senast 28 februari. Motioner som inkommer senare 
kommer inte att kunna hanteras på stämman. 
Motionen kan endera skickas per mail  till info@grangen.se eller lämnas i brevlådan till 
föreningens expedition på Siljansvägen 56, (observera att det är den högra dörren). 
Samtliga motioner måste innehålla en tydlig beskrivning inklusive förslag till åtgärd eller 
förbättring. Motionen måste dessutom innehålla minst en avsändare i form av namn och 
bostadsadress, gärna även en underskrift för de motioner som lämnas skriftligt. 
 
Inbrott 
Tyvärr har tre lägenheter, på olika adresser inom föreningen, drabbats av inbrott de 
senaste veckorna. Tänk därför på att hålla ett extra öga och öra öppet efter ljud eller 
andra udda händelser. Vid misstanke om pågående brott - ring genast 112! Vid ärenden 
som inte är brådskande, men som ändå kan vara intressant för polisen - ring 114 14. 
 
Städdag 
Snön har ännu inte försvunnit, men planera in lördagen den 27 april i era kalendrar, för 
då är det dags för vårens städdag med bland annat krattning, sopning, plantering och 
annat. Vi planerar även en gemensam beskärning av träd och buskar tidigare under 
våren. Mer information om båda dessa tillfällen kommer i portarna framöver. 
 
Loppis 
Ännu en möjlighet att städa förråden ges söndagen den 14 april då våra Husvärdar 
arrangerar en Loppis i Grängerian. Även här kommer mer information framöver. 
 
Balkonger 
Utsidorna på balkongerna kommer under våren att tvättas. Vi återkommer i god tid med 
mer information när det närmar sig, så att ni får möjlighet att plocka undan det som ni 
har på balkongerna. Vi vill samtidigt påminna om att det inte är tillåtet att ha blomlådor 
som sitter på utsidan av balkongen, på grund av risken att de kan trilla ner. 

 
Gästrummet 
Efter en förtjänstfull och mycket uppskattad insats med hantering av föreningens 
Gästrum under året är Andreas & Lillemor nu i behov av ersättare, då de precis har fått 
barn. "Det är ett roligt och socialt uppdrag, som inte alls är svårt att bli insatt i", hälsar 
de. Medlemmar som är intresserade att ta över uppmanas att kontakta föreningens 
informationsansvarige, Fredrik Persson, på adressen gastrum@grangen.se. Fredrik har 
temporärt tagit över hanteringen, men om ingen tar sig an uppdraget måste tyvärr 
Gästrummet stängas vilket vore trist eftersom det är flitigt använt av medlemmarna. 
 
 
 Hälsningar 
 Styrelsen, Brf Grängen 


