
 
 

 
 
 

 
Cykelrensning 

Glöm inte att märka upp era eventuella barnvagnar och cyklar i de 
gemensamma förråden. Märkningen ska vara tydlig och synlig, 

men i övrigt finns inga regler på hur det görs. Under vår städdag 
den 26 oktober genomförs det en rensning av gemensamma förråd. 

Cyklar och barnvagnar som inte är märkta kommer att förflyttas.  
Det som ser helt oanvändbart ut kommer att kastas i containern.  

 
Trädgårdsgrupp samt inköp till Städdag 
Grängens Trädgårdsgrupp har hittills engagerat ett 20-tal boende i föreningen. Styrelsen 
uppmuntrar gruppens engagemang genom att bevilja stöd för inköp av lämpliga redskap för 
egen skötsel av rabatterna vid portarna. Onsdagen den 16 oktober klockan 18:30 är alla 
intresserade välkomna att träffas vid garaget för att inventera vilka redskap föreningen har, 
följt av ett möte i Lilla 60 då en lista skapas över vilka inköp som behöver göras.  
Det är även möjligt att framföra synpunkter och önskemål gällande inköp av eventuell 
växtlighet till städdagen och även lämna önskemål och förslag på aktiviteter att genomföra. 
Om du inte kan delta på denna träff kan du maila dina synpunkter till tradgard@grangen.se. 
 
För övriga frågor gällande städdagen hänvisar vi till anslaget i portarna.  
 
Parkeringsplatser 
Vi har noterat att den årliga höjningen av hyrorna för våra parkeringsplatser inte har skötts 
enligt de direktiv vi gett till HSB. Därav kan priset skilja mellan platser som ligger bredvid 
varandra. Detta kommer nu att rättas till och det görs även vissa justeringar av kontrakten. 
För att ensa hyrorna (ett pris med el och ett pris utan) kommer det att behöva göras en liten 
höjning. Då parkeringsplatsbristen är stor i området vädjar vi samtidigt även till er som har 
plats, men som inte använder den, att istället självmant säga upp dem i samband med att de 
nya kontrakten skickas ut. Tänk även på att datumparkeringen snart börjar gälla igen. 
 
Matavfallsinsamling 
Tänk på att det inte är tillåtet att lägga vanliga sopor i de speciella matavfallstunnorna. Om 
det är fullt i en soptunna, så finns det andra platser i föreningen där det förhoppningsvis 
finns utrymme kvar. Vi hoppas att de som anmält sig till matavfallsinsamlingen är nöjda med 
hur det fungerar. För er som inte anmält er, men som vill vara med, eller för er som är med 
och som vill lämna synpunkter eller kommentarer: skicka ett mail till matavfall@grangen.se 
eller lämna en lapp i lådan på Föreningsexpeditionen så tar Karin eller Anna kontakt med er. 
 
After Work 11 oktober 
Kom ner till Grängerian den 11 oktober, för en After Work kombinerat med VM-kvalfotboll 
där Sverige spelar mot Österrike i jakt på play-off. Se anslag i porten för mer information. 
 
Nyinflyttade 
För er som inte hade möjlighet att komma på den infokväll som genomfördes i september 
hänvisar vi till Städdagen samt även våra pubkvällar för att träffa andra medlemmar och lära 
känna föreningen. Många frågor kan även bli besvarade via vår hemsida.  
 
Vi vill även passa på att hälsa Sonja & Mats på Siljansvägen 53 välkomna till Brf Grängen!  
 
 
 Hälsningar 
 Styrelsen, Brf Grängen 
 
 
Styrelsen når ni alltid via info@grangen.se eller med en lapp i lådan till Föreningsexpeditonen. 


