
 
 

 

 
 

Städdag 26 april 
Solen börjar titta fram och vårens städdag i föreningen närmar sig. Den 26 april 

hoppas vi att både solen och många medlemmar har möjligt att medverka och bidra till 
att vi får en bra och trevlig dag tillsammans. Hör av er till styrelsen om ni har förslag på 

åtgärder som bör utföras under städdagen. Som vanligt kommer det att finnas en container 
uppställd vid Siljansv. 60 under veckan där vi kan slänga brännbart material. Till städdagen 
kommer det en ny så att det finns mycket plats att fylla. Mer info kommer i portarna framöver. 
 
Konstituering av styrelsen 
Grängens styrelse för perioden 2014-04 till 2015-03 har konstituerat sig enligt följande: 
Fredrik Persson ...........Ordförande 
Eva Hammarstedt........Vice Ordförande 
Åsa Östedt..................Sekreterare 
Ia Magnusson .............Ekonomiansvarig 
Fredrik Praesto............Ledamot 
Markus Olsson ............Ledamot  
Fredric Ardrot .............Ledamot 
Conny Olofsson ...........Ledamot 
 
För fastighetsfrågor är det hela styrelsen som är ansvarig och därmed har vi detta år inte utsett 
någon enskild person. För felanmälan och andra liknande frågor är det vår fastighetsskötare 
Lundquistgruppen som ska kontaktas. Frågor gällande avier, hyror och andra liknande ämnen 
hanteras av HSB ServiceCenter, tex via funktionen Mina sidor som nyligen lanserats. 
Kontaktuppgifter till både HSB och Lundquistgruppen finns på informationstavlan i portarna. 
 
Även rollen som studie- och fritidsorganisatör som finns i våra stadgar åligger nu hela styrelsen 
att samordna. Hör av er till styrelsen per mail till info@grangen.se eller med en lapp i lådan till 
vår föreningsexpedition om ni har frågor eller synpunkter om styrelsen eller föreningen.  
 
Balkongplåtar 
Det informerade arbetet att byta ut balkongplåtar på de värst utsatta fastigheterna har tyvärr 
skjutits upp i omgångar till följd av problem hos tillverkaren. Arbetet har nu inletts och pågår för 
fullt. Resterande balkonger anses i nuläget vara i tillräckligt bra skick och åtgärdas därför inte nu.  
 
Fest i Grängen 
Vi är många som anser att det börjar bli dags för en fest i föreningen igen. Ifall ni känner att ni 
vill ingå i en festkommitté och planera denna festlighet är ni välkomna att höra av er, per mail till 
fest@grangen.se eller med en lapp i lådan till Föreningsexpeditionen. 
 
Kompetensbank 
För att kunna utnyttja hela föreningens samlade kunskaper och talanger, samt även öka känslan 
av gemenskap i föreningen hos de som känner att de kan bidra då och då, vill vi göra ett försök 
med en kompetensbank. Till exempel med motionen gällande utvärdering av inkoppling till det 
fibernät som dragits in till fastigheterna. Många olika talanger är bra att ha lätt tillhands; målare, 
snickare, elektriker, rörmokare, trädgårdsmästare, skräddare eller om ni "bara vill hjälpa till" med 
lite av varje när tid ges. Hör av er till styrelsen så samlar vi ihop era intresseanmälningar. 
 
Nyinflyttade 
Styrelsen passar avslutningsvis på att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till föreningen: 
Daniel på Siljansvägen 51, Ann-Charlotte & Ted på Siljansvägen 51, Sara på Siljansvägen 65, 
Serena & Björn på Siljansvägen 47 samt Maria & Eric på Årstavägen 99. Välkomna! 
  
Använd gärna städdagen till att lära känna era grannar, både nya och gamla. 
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Styrelsen når ni alltid via info@grangen.se eller med en lapp i lådan till Föreningsexpeditonen. 


