Städdag
Höstens städdag kommer att hållas den 29 oktober. Mer info finns uppsatt i
portarna. På städdagen kommer tvättstugorna att rensas från alla kvarglömda
kläder som nu fyller bord och tvättvagnar.
Boende som hyr parkeringsplats med motorvärmaruttag kommer att kunna
kvittera ut nycklar mellan kl. 10.00 – 10.30 på Föreningsexpeditionen
(Siljansvägen 56).

Infokväll för nyinflyttade och andra som vill veta mer
Den 10 november kl. 19:00 håller vi ett informationsmöte i Lilla 60 (lokal i
källarplanet till Siljansvägen 60) dit både nyinflyttade och ni som bott ett tag är välkomna. Det
kommer att ges en beskrivning av föreningen, styrelsen, husvärdar, sortering av matavfall och
annat som kan vara intressant. Självklart är era egna frågor, synpunkter och tankar välkomna!

Årsavgifter för 2017
Efter några år där avgiften legat still behöver vi nu justera avgiften och höjer den därför med 2 %
för 2017. Justeringen görs för att redan nu ta höjd för ett stort underhållsbehov framöver, samt
möjliggöra en högre amorteringstakt för våra befintliga lån. Vi ser även att vi har ett kommande
behov av underhåll på våra parkeringsplatser som är större än planerat och vi avser därför att
under det kommande året höja avgiften för dem.

Debitering av nycklar
Kostnad för nya portnycklar och tvättstugecylindrar kommer framöver att debiteras tillsammans
med avgiften på de vanliga avierna som kommer en gång per kvartal. Nycklarna levereras i
brevinkastet efter beställning till info@grangen.se. Nycklar till bastun kommer däremot
fortfarande att kvitteras ut efter kontant betalning till styrelsen.

Lås till matkällardörrar
Det är fortfarande boende som saknar nycklar till dörrarna där matkällarförråden finns. I och med
att det blir en alldeles för stor kostnad att byta lås har vi beslutat att plocka bort låsen, men
behålla dörrarna.

Balkongrenovering
Arbetet med balkongrenovering på Årstavägen 91-101 fortskrider enligt tidplan. Ett par boende
har noterat skador på innertak/innerväggar som följd av renoveringen. Detta kommer att
åtgärdas av entreprenören.

Nya cykelförråd

Nya cykelförråd har öppnats i källarplanet på Årstavägen 85 för boende på Årstavägen 85-89
samt i källarplanet på Årstavägen 117 för boende på Årstavägen 113-117. På Siljansvägen 61-67
har det befintliga cykelförrådet utökats. Till samtliga cykelförråd används portnyckeln för att
komma in.

Nyinflyttade

Avslutningsvis vill hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till föreningen: Ulrika och Elin på
Siljansvägen 57, Jeff och Malin på Siljansvägen 63, Joakim på Siljansvägen 69, Henrik och
Emma på Åmänningevägen 10, Michelle på Årstavägen 85 och Catarina på Årstavägen 101.
Varmt välkomna allihopa!
Hälsningar från styrelsen i Brf Grängen!
Kontakt: info@grangen.se eller Facebook: "Brf Grängen" eller via brevlådan på Föreningsexpeditonen på Siljansvägen 56.

