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Balkongtrivsel
På sommaren kan det vara trevligt att utnyttja sin balkong. Tänk på att många har fönster och  
dörrar öppna när det är vamt. Ljud från din lägenhet och balkong sprider sig därför lättare till  
grannen.

Vi vill påminna om att det råder ett generellt förbud mot att grilla på balkongerna, oavsett om det 
är med kol-, gasol- eller elgrill. Vi har två grillplatser som kan användas istället. Dessa ligger på 
Årstavägen 85-89 och Siljansvägen 43-45.

Vi har tyvärr uppmärksammat att en del har balkonglådor hängandes på utsidan av balkongen. 
Detta är inte tillåtet eftersom risken finns att lådorna trillar ner och orsakar skador. 

Semester och ledigheter 
På sommaren ökar risken för inbrott. Informera gärna era grannar om ni åker bort, för att hjälpa  
varandra att se till lägenheten och hålla lite koll i området.

Balkongplåtar
Byte av balkongplåtar har nu genomförts på de balkonger som aviserades om tidigare i år. Det som 
kvarstår nu är att loggiorna med vit träpanel ska målas. När detta är gjort ska fönster till samtliga 
loggior i föreningen tätas med silikon och sedan tvättas från utsidan. Arbetet beräknas pågå och 
avslutas under vecka 24.

Tappvarmvatten och värmeprojektet
Under våren har vissa injusteringsåtgärder av VVC-systemet gjorts för att komma till rätta 
med problem som berör varmvattencirkulationen på Siljansvägen. Dessa åtgärder har varit  
framgångsrika därför går vi nu vidare med nästa steg, som berör hela föreningen. 

I sommar börjar vi byta ut ventiler för hela värme- och tappvarmvattensystemet. Vi kommer  
också att byta ut alla trasiga termostater till element i alla lägenheter. När detta är klart kommer en  
fullständig injustering av värme- och tappvarmvattensystemet i föreningen genomföras. Detta är tre 
stora åtgärder som är nödvändiga för att lösa problemen som varit med värme och tappvarmvattnet 
i föreningen. 

Till det här arbetet har vi tagit hjälp av Kreativ Byggkonsult som är expert på upphandlingar av 
den här typen. Entreprenören kommer stegvis att behöva tillträde till alla lägenheter, därför  
kommer snart en avisering om utlämnande av nycklar eller tid för att befinna sig hemma göras.  
Aviseringen görs direkt av Kreativ Byggkonsult. Vi återkommer med mer information om hur nycklar ska  
tillhandahållas.

Vänd ->



Besiktning av tak och balkonger
Om ni ser människor som är uppe och springer på taken så är det mest troligtvis Proguard som 
just nu besiktar vindar och tak i föreningen. De kommer även att göra en översyn av balkonger från 
utsidan för att upptäcka eventuella sprickor i betongen som behöver åtgärdas. Arbetet har påbörjats 
med Siljansvägen 51-53 och Åmänningevägen 10-16. Vi kommer att successivt jobba oss genom 
hela föreningen. 

Ny akutmaskin
Det finns nu en ny ”röd” tvättmaskin i stora tvättstugan som ersättning för den akutmaskin som varit 
sönder en längre tid. Av installationstekniska skäl så har vi också installerat en ny torktumlare på 
samma plats.

Om avskrivningar
På sistone har det varit mycket diskussion i medierna om nya bokföringsregler för bostadsrätts-
föreningar. Statliga bokföringsnämnden har förbjudit så kallade progressiva avskrivningar från och 
med 2014. Progressiva avskrivningar har fram till nu varit vanliga i nybildade föreningar. 

Brf Grängen har funnits sedan 40-talet och tillämpar linjär avskrivning. Linjär avskrivning  
innebär att en byggnad skrivs av med samma belopp årligen under hela den tekniska livslängden.  
Avskrivningarna och därmed föreningens kostnader ökar därför inte över tiden, till skillnad från  
med progressiv avskrivning.

Vår förening påverkas med andra ord inte av de nya reglerna utan vi fortsätter göra avskrivningar på 
samma sätt som förut. Mer information om våra avskrivningar går att hitta i årsredovisningen som 
tidigare delats ut och som även finns på vår webbplats.

Hobbyrum
För medlemmar som behöver snickra eller måla en möbel finns nu ett hobbyrum i källaren på  
Siljansvägen 43. Vi behöver någon som kan samordna, lämna ut och ta hand om nyckeln till denna. 
Kontakta styrelsen på info@grangen.se om du är intresserad.

Brf Grängen på Facebook
På vår Facebookgrupp går det att få tips om allt från bra elektriker till hur man bäst rensar en  
golvbrunn. Du går med genom att söka på “Brf Grängen”. På vår hemsida (www.grangen.se) finns 
också en länk till gruppen.

Fest i Grängen 
Vi letar fortfarande efter intresserade medlemmar som vill ingå i festkommittén och planera fest i 
Grängen. Du som är intresserad kan höra av dig per mail till fest@grangen.se eller med en lapp i 
lådan till Föreningsexpeditionen.

Nyinflyttade
Avslutningsvis vill vi passa på att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till föreningen: Erik & 
Hanna på Siljansvägen 57, Lennart & Lena på Åmänningevägen 16 samt Jan på Årstavägen 115. 
Välkomna till er alla!

Glad sommar önskar styrelsen i Brf Grängen!

Styrelsen når ni alltid via info@grangen.se eller med en lapp i lådan till Föreningsexpeditonen.


