
 
 

 
 

 
Informationskväll 

Den 5 september håller vi en informationskväll dit både nyinflyttade och ni som bott 
ett tag är välkomna. Det kommer att ges en beskrivning av föreningen, samt att ges svar på 
eventuella frågor. Vi tar sedan ett gemensamt varv runt föreningen och avslutar kvällen på 
puben i Grängerian. Välkommen till Lilla 60 (källarplanet på Siljansvägen 60) kl 18:30. 
 
Matavfall 
Det blev ett stort gensvar med intresse av sortering av matavfall. Ungefär en tredjedel av 
medlemmarna har anmält sig och vi hoppas att försöket ska slå väl ut. Det går självklart att 
anmäla sig i efterhand för den som vill. Hör av er till matavfall@grangen.se för mer info. 
 
Grönområden 
Som ni förhoppningsvis har upptäckt har en trädgårdsmästare anlitas för att ge våra buskar, 
träd och planteringar en uppfräschning och förnyelse efter Riksbyggens misskötsel. 
Det kommer att se lite tomt ut under ett tag, men det kommer att ordna till sig.  
 
LED belysning i trapphus och källargångar 
Utvärderingsinstallationen av LED-belysning i trapphus och källargångar (Åmänningev 10-16) 
är nu genomförd. Detta medför att belysningen där nu har ett ständigt svagt sken som blir 
starkare i det område där någon rör sig. Vi hoppas att detta ska vara avskräckande både för 
övernattare och inbrottsförsök, samt även göra besök i källargångarna säkrare och smidigare.  
Hittills har utvärderingen enbart varit positiv och vi går därför vidare med planerna att 
installera samma system i hela föreningen. Vi återkommer med tidsplaner framöver. 
 
Städdag 
Den 26 oktober är det dags för höstens städdag. Mer information kommer att ges i portarna 
när det närmar sig. Det kommer som vanligt att finnas containrar uppställda vid Siljansvägen 
60 under veckan innan, där det går att slänga brännbart material. 
Vi måste dessvärre återigen göra en rensning av källargångar och cykel/barnvagnsförråd. Dels 
av utrymmesskäl, men även av på grund av brandskydd. Prylar som står i källargångar och 
gemensamma matkällargångar kommer att slängas. I cykelförråden kommer de cyklar som 
inte är märkta att förflyttas. Vi kommer även att ta en titt på cykelparkeringar utomhus för att 
om möjligt kunna rensa bort oanvända/omärkta cyklar som bara står och tar upp plats.  
 
Föreningsexpeditionen 
Vår föreningsexpedition har under sommaren fått en välbehövd upprustning, för att kunna 
hålla styrelsemöten, husvärdsmöten och andra gemensamma mindre sammankomster. 
Vi vill samtidigt passa på att förtydliga att alla brev och skrivelser ska lämnas i dörren märkt 
Föreningsexpedition. Dörren under Grängen-skylten går till vår fastighetsskötare. 
Vi påminner även om att använda styrelsens gemensamma mailadress info@grangen.se vid 
eventuella frågor. Tänk även på att många svar finns på Vanliga frågor-sidan på vår hemsida. 
 
Nyinflyttade 
Vi vill avslutningsvis passa på att hälsa våra nyblivna medlemmar välkomna till Brf Grängen.  
Björn & Karin (Siljansvägen 45), Diana (Siljansvägen 51), Martina & Anders (Siljansvägen 60), 
Nina (Siljansvägen 67), Jonas (Årstavägen 95), Lina (Årstavägen 101), Magnus (Årstav 105), 
Linda (Årstavägen 109), Jimmy (Årstavägen 117) samt Charlotta (Åmänningevägen 12) har 
flyttat in sedan det förra medlemsbladet. Varmt välkomna till er alla!  
 
 
Hälsningar 
Styrelsen Brf Grängen 


