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Medlemsinfo
    september 2017

Inför 70-års festen 30/9
På torsdag eftermiddag den 28 september kommer ett tält att byggas upp på gården bakom 
Siljansvägen 45-43. Det kommer sedan stå kvar till måndagen den 2/10. Och medan det står 
där passar vi, ca 90 vuxna och barn, på att fira Brf Grängens 70-års dag.
  Om någon har glömt att anmäla sig kan det eventuellt finnas en eller ett par platser kvar. 
Hör i sådana falla av dig omgående till fest@grangen.se 

Gästrummet
Vi har problem med fukt i gästrummet och huskroppen där det ligger. För att kunna göra en ordentlig fukt- 
utredning, torka ut lokalen och därefter åtgärda fuktskadorna kommer vi att stänga gästrummet fr o m 1/1 
2018 och 6 månader framåt.
    Vi hoppas naturligtvis att vi ska kunna öppna upp gästrummet tidigare än juli, men eftersom vi i dagsläget 
inte vet omfattningen av fukten och vilka åtgärder som krävs tar vi till rejält med tid för att det inte ska bli 
stökigt med eventuella bokningar som måste avbokas och dylikt under våren.

Vi hade tidigare ett förslag till ersättningslokal men det skulle innebära ganska mycket jobb och åtgärder för 
att göra iordning lokalen och entrén till den. 
    Vi kommer alltså inte att kunna erbjuda någon gästlokal för vänner och bekanta under tiden som arbetet 
med den pågår. 

Kommande grävarbeten
Det kommer att utföras ett par grävningsarbeten på baksidan av Siljansvägen 47 och 53. Det ska ett rör, som 
provisoriskt har legat över jord sedan ett tag, grävas ner dels ska det grävas för att 
undersöka och förbättra dräneringen.

Dels ska det, om möjligt, grävas ett s k inspektionshål inför den kommande fuk-
tutredning vid gästrummet och utrymmen under källargången vid Årstavägen 91. 
Det blir i sådana fall ett relativt litet men desto djupare hål strax brevid porten till 
Siljansvägen 91.

Städdag 28/10
Lördagen den 28 oktober har vi städdag klockan 10.00-14.00. Vi kommer ha listor på arbetsuppgifter som vi 
alla kan hjälpas åt med och som vanligt kommer vi ha container på plats, inför och under dagen, för er som 

har något ni vill göra er av med.
 Fundera gärna på arbetsuppgifter som du tycker skulle kunna göras och meddela 
oss på info@grangen.se.

Vi hoppas också på en städpub om det är några som kan tänka sig att hålla i den. 
Är du intresserad av det? Kontakta oss på info@grangen.se, tack.
Mer information kommer på anslag i portarna lite närmare i tiden.

Var god vänd
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Välkomstkväll för nyinflyttade
Vi planerar för en välkomst- & informationskväll för nyinflyttade i föreningen till någon gång i mitten av no-
vember. Mer information om dag och tid m m kommer i nästa medlemsinfo.

BigBags
Att använda BigBags och andra typer av uppsamlingskärl för byggsopor m m är både 
praktiskt och behändigt vid större arbeten i lägenheten som drar med sig stora mängder 
material som ska slängas. VI ber er dock vara uppmärksamma på och noga med var dessa 
placeras, så att de inte står i i vägen för t ex fotgängare, p-platser eller sophämtning.
    Det är också viktigt att de inte står för nära fasaderna till våra hus om något material 
skulle antändas, oavsiktligt eller medvetet av någon som är ute efter att förstöra.

Slutligen är det också viktigt att ni ombesörjer snabb avhämtning av påsarna efter att ert arbete är klart, så 
att de inte blir stående längre än nödvändigt. Utöver eventuell problem som nämnts här ovanför, kan säckar-
na vara en varm och skyddande miljö för skadedjur, som t ex råttor. Och det behöver vi inte bjuda in till.

Några ord från Valberedningen 
Om någon är intresserad av att veta mer om styrelsearbete och/eller är sugen på att gå med i styrelsen så får 
ni gärna ta kontakt med någon i valberedningen. Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan under Föreningen / 
Valberedningen.  
    Det kommer att gå ut ett separat informationsblad från Valberedningen under hösten.

Spam på hemsidan i mobilen
Vi har dessvärre fått in något spam i vårt script för hemsidans mobilversion. Det gör att det ibland hoppar 
upp ovälkomna meddelanden när man klickar på någon av sidorna. Vi försöker komma till rätta med proble-
met och hoppas att det snart ska vara löst.

Nyinflyttade
Avslutningsvis vill vi hälsa våra nyinflyttade grannar och medlemmar varmt välkomna! 
Sedan förra infobladet är det; 
 
Daniel och Sophia på Åmänningevägen 10, Oskar och Sofia på Åmänningevägen 14, 
Anna och Anton på Åmänningevägen 16, Leo och Vivika på Åmänningevägen 20,  
Åsa på Siljansvägen 45, Cecilia på Siljansvägen 47, Peter och Barbara på Siljansvägen 62, 
Anders på Siljansvägen 63, Ulf på Siljansvägen 63, Helena och Sören på Siljansvägen 71 & 
Nicklas på Årstavägen 95

Vi i styrelsen önskar er alla en skön höst!


