
 
 

 
 
 

 

Städdagen 27 april 
Information om städdagen sitter uppe på anslagstavlorna. Tänk på att en container kommer 
att finnas uppställd utanför Lilla 60 veckan innan för att i förväg kasta skräp. Planerna på en 
gemensam dag för klippning och ansning av buskar före städdagen frös dessvärre bort i år.  
 

Stamspolning 
De närmsta veckorna kommer Ragn-Sells att stamspola avloppen i våra fastigheter. Detta 
innebär att de måste få tillgång till samtliga lägenheter för att jobbet ska få fullt resultat. 
Företaget kommer själva att informera samtliga boende om när det är dags för de olika 
trappuppgångarna. Eftersom det är viktigt att de får tillgång till samtliga lägenheter hoppas 
vi att samtliga medlemmar följer de uppmaningar om nycklar som Ragn-Sells skickar ut. 
 

Tvätt av balkonger 
Som vi tidigare informerat kommer utsidorna på våra balkonger inom kort att tvättas. Vi 
börjar med en provtvättning av ett antal balkonger de närmsta dagarna. Tvättningen sker 
via högtryckstvätt från utsidan och vi uppmanar er därför att inte förvara ömtåliga prylar på 
balkongen samt att ni stänger fönster, dörrar och ventilation så gott det går i samband med 
att tvättningen genomförs. Detaljerad tidsplan för portarna kommer att aviseras framöver. 
 
Gästrummet 
Ansvaret för uthyrning av Gästrummet har nu tagits över av Elin Holmén & Jon Fowler.  
I samband med detta kommer även hanteringen med betalning av hyran att förändras och 
kommer med HSBs hjälp istället att ingå på den kommande hyresaviseringen. Det betyder 
även att depositionsavgiften tas bort. Bokning och övrig hantering fortsätter som tidigare. 
 
Konstituering av styrelsen 
Grängens styrelse för 2013-2014 har konstituerats enligt följande: 
 
Ordförande  Lennart Rönnestig 
Vice ordförande Lars Landeman 
Sekreterare Åsa Östedt 
Vice sekreterare Anna Lind 
Ekonomiansvarig Tove Älvemark 
Fastighetsansvarig Eva Hammarstedt  (för nycklar, lokaler och brandskydd) 
 Fredric Ardrot        (för fastigheter och felanmälan) tillsammans med 
 Lennart Rönnestig 
Studieorganisatör Anders Rönnqvist 
Informationsansvarig Fredrik Persson 
HSB Ledamot Elsie Nilsson 
 
Vi uppmanar er att använda den gemensamma info@grangen.se vid kontakt med styrelsen.  
 
Lokaler 
I våra källare finns ett antal lokaler som går att hyra. I nuläget finns dock inga lokaler lediga, 
men hör av er till styrelsen med en intresseanmälan om ni vill hyra framöver. 
 
Nyinflyttade 
Vi vill även passa på att hälsa våra nyinflyttade medlemmar välkomna till Brf Grängen. 
Sedan det förra medlemsbladet har Kristina på Siljansvägen 45, Robert på Årstavägen 105 
samt Leif & Dennis på Årstavägen 85 flyttat in. Välkomna! 
 
 

 Hälsningar 
 Styrelsen, Brf Grängen 


