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Ny Styrelse

Vid stämman den 10 april valdes en delvis ny styrelse för föreningen och vid det konstitutionerande mötet
den 24 april fördelades ansvarsområdena enligt nedan.
För verksamhetsåret 2017/2018 består styrelsen av;
• Fredrik Persson, Ordförande
• Eva Hammarstedt, Vice Ordförande, Sekreterare samt kontaktperson för lokaler
• Cecilia Wallin, Vice sekreterare samt Studie- & Fritidsansvarig
• Simon Davidsson, Ekonomiansvarig samt Facebookadministratör
• Annika Lindqvist, Informationsansvarig samt Facebookadministratör
• Elisabet Broberg, Margit Deurell, Maria Lundberg och Johan Strokirk, Arbetsgrupp för renoveringar,
fastighetsfrågor samt nycklar.
Har du frågor och eller synpunkter gällande ditt boende, kontakta styrelsen per mail på info@grangen.se
eller lägg en lapp i brevlådan på föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.
Vi hoppas också kunna ta in hjälp från boende i föreningen med specialistkunskaper i frågor och projekt som
kommer bli aktuella under året. T ex planering för återplantering av träd, genomgång av offerter kring upphandling av tjänsten som Fastighetsförvaltare, utvärdering av alternativ kring fönsterbyte m m. Vi kommer
efterfråga hjälp när det blir dags och hoppas du som har de kunskaper vi behöver har möjighet att hjälpa till.

Ny valberedning

Det valdes även en delvis ny valberedning på stämman. Sammankallande är fortsatt Stina Friberg. Nytillkomna är Lena Nordqvist och Maria Collin. Du når valberedningen per mail på valberedning@grangen.se

Ny hemsida

Om du har varit inne på vår hemsida så har du kanske redan sett att den ser
annorlunda ut. Den har lite fräschare design och det är lättare att hitta det
man söker. Om du inte har varit inne på hemsidan så är adressen
www.grangen.se. Vi hoppas du tycker om den.
Du är välkomna att lämna synpunkter eller tips på information som du
kanske saknar på sidan till info@grangen.se.

Trädfällning

Vi har anlitat arborister för en genomgång av träden runtom i föreningen. Våra
träd är gamla och har vuxit sig stora både vad gäller trädkronor och rötter. Flera
har bedömts vara i ett sådant skick att de medför en risk för våra fastigheter,
parkerade bilar eller förbipasserande.
”Rötskada, stambasskada, sprängticka, död topp, felaktiga beskärningssnitt”
är några beskrivningar som ligger till grund för den hantering som nu utförs.
v g vänd
Kontakt; info@grangen.se, Facebook ”Brf Grängen” eller via brevlådan på Föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

Ett antal träd runt om i föreningen kommer därmed att fällas och
många av de övriga kommer att underhållsbeskäras/reduceras för att
inte ligga emot fasaderna på ett förstörande sätt eller på annat sätt
medföra risker.
Av de träd som fälls är det inte alla som är i akut behov av nedtagning, utan hade med lite tur klarat sig kanske ytterligare 3-4 år. Vi har
dock valt att göra en stor insats nu på en gång i förebyggande syfte,
istället för att göra många små insatser. Detta både av ekonomiska skäl,
men även rent hanteringsmässigt.
Planen för det fortsatta arbetet är att de under V 21-22 åtgärdar de träd som återstår med undantag för de
träd eller buskar där det är fågelbon, de väntar med dessa till efter midsommar.

Stamspolning

Föreningen genomför för närvarande den stamspolning som vi tidigare har informerat om.
Du som boende aviseras om aktuellt datum med information från GR Avloppsrensning i brevlådorna, vartefter arbetet fortrkrider.

Grillning

Även om våren har varit lite kylig så är det ju förr eller senare dags att börja
grilla.
I föreningen har vi två grillplatser med murade grillar. En finns vid häcken
mot allmänningen vid gården Siljansvägen 51-57 och den andra på gården
bakom Årstavägen 87-89.
Det är däremot inte tillåtet att grilla på sin balkong vare sig med kol-,
fotogen- eller elgrill.
Naturligtvis tar vi hänsyn till våra intillboende grannarna när vi grillar och tänk på brandfara i mark och grönska!

Balkonglådor

När våren och sommaren kommer pyntar många av oss också våra
balkonger. Tänk dock på att inga balkonglådor får hängas på utsidan
av balkongräcket, utan endast på insidan. Detta för att inte riskera att
något ramlar ned och skadar någon eller något.

70-års fest!

Brf Grängen fyller 70 år i år. Vill du vara med i festkommittén, skicka ett mail till
fest@grangen.se.

Nyinflyttade

Avslutningsvis vill vi hälsa Frida och Kristoffer på Siljansvägen 65 välkomna till
föreningen.
Hälsningar från Styrelsen i Brf Grängen!

Kontakt; info@grangen.se, Facebook ”Brf Grängen” eller via brevlådan på Föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

