
Nyinflyttade
Först av allt vill vi hälsa våra nyinflyttade grannar och medlemmar varmt 
välkomna! 
   Sedan förra infobladet är det; Anna på Siljansvägen 67, Anne på Siljansvägen 71, 
Nina på Årstavägen 87, Jessica på Årstavägen 87, Nadejda och Harun på Årsta- 
vägen 97 Kristina på Årstavägen 103 och Anna och Tony på Årstavägen 105.  

Ny valberedning
I samband med årsstämman den 16 april kommer nuvarande valberedning att avgå. Känner du att det skulle 
vara kul och intressant att ”vaska fram guldkornen” bland dina grannar för att säkra att vi fortsatt har en 
stark och kompetent styrelse för att driva föreningen? Då har du nu chansen att anmäla dig till detta viktiga 
uppdrag. Det finns även en ledig post som revisorssuppleant om någon som är intresserad av den.

Om intresse finns, skicka ett mail till adressen valberedning@grangen.se eller lägg en lapp i Föreningsexpe-
ditionens brevlåda, (dörren närmast portalen). Ange ditt namn och telefonnummer så tar någon i nuvarande 
valberedning kontakt med dig 
   Vill du tipsa om någon annan som valberedningen kan fråga så är det viktigt att du först hör efter med per-
sonen i fråga om han eller hon är intresserad.

Föreningsstämma
Vi passar också på att påminna om årets föreningsstämma som äger rum måndagen den 16 april i Grängeri-
an kl 19.00. Kaffe med dopp serveras från kl 18.30.
   Handlingar inför stämman kommer att delas ut i behörig tid, dvs senast 2 veckor innan stämman.
Varmt välkommen!

Ombyggnation av lekplats och dränering
Med anledning av nya regler för lekplatser kommer vi under våren att åtgär-
da lekplatsen på innergården vid Siljansvägen 47-57. Vi kommer samtidigt att 
gräva ur buskagen i slänterna ner mot innergården och dränera husgrunden 
längs baksidan (mot innergården och lekplatsen)av huskropparna 47-53.
   Återplantering av blandade buskar, bärbuskar (ätliga) och marktäckare 
kommer att göras i slänten vid huskroppen Siljansvägen 51-53 medan slänten 
vid 47-49 kommer att bli gräsmatta.

Vi har valt att anlita entreprenören Rockland för det här arbetet som beräknas ta 6-8 veckor och kommer att 
starta under april månad.

Vårens städdag, 5 maj
Lördagen den 5 maj är det så dags för vårens städdag. Vi håller på mellan kl 10-14 och ser till att göra våra 
gemensamma ytor och trapphus fina inför sommarsäsongen. Vi kommer göra utrensningar av cyklar och an-
nat som står i våra cykelställ utomhus runtom i föreningen. Instruktion om märkning samt mer information 
om städdagen ges på tavlan i porten samt i kommande medlemsinfoblad.

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

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

Pallkragar för odling
Det finns ett antal pallkragar i föreningen. Dessa har införskaffats av intresserade medlemmar och sköts helt 
och hållet av respektive innehavare. Årsstämman gav godkännande till de platser där de står. Styrelsen har 
inget ansvar för pallkragarna, vare sig avseende skötsel, vems pallkragar det är eller eventuella ägarbyten.
   Däremot förbehåller sig styrelsen rätten att ta bort pallkragar som under längre tid står utan tillsyn och 
outnyttjade.

Alla som har en pallkrage uppmanas att märka upp den med namn och lägenhetsnummer så att det syns att 
den har en ägare, samt att använda den till odling i sommar. Om du inte har möjlighet, eller lust, att nyttja 
den så kan du fråga dina grannar, t ex via vår Facebookgrupp, om någon är intresserad av att ta över den, det 
har funnits förfrågningar i det forumet tidigare.
   Pallkragar för odling som inte är uppmärkta och heller inte använda under sommaren, kommer plockas 
bort i samband med höstens städdag.

Matavfall
Vid ett par tillfällen den senaste tiden har ett av de bruna kärlen för 
matavfall varit så överfullt att locket inte har gått att stänga. I dagslä-
get har vi  bruna kärl på 7 olika platser runtom i föreningen, i anslut-
ning till sophusen för vanliga hushållssopor. 
   Om det är så att kärlet blir fullt för att många källsorterar ber vi 
er kontakta styrelsen så får vi fundera på om vi ska hyra in fler kärl. 
Annars hänvisar vi till något av de andra kärlen som finns.  
   På bilden är kärlen för matavfall markerade med en brun/orange återvinningssymbol.

Skogräns i tvättstugorna
Nu har vi även en skogräns i Lilla tvättstugan. Ta av dig skorna innan du kliver in i rummet med den obok-
ningsbara maskinen och mangel. Skogränsen är markerad med gul/svart randig tejp och en skylt. En matta 
att ställa skorna på finns också. I stora tvättstugan gäller den långa gångmattan innanför entré som skogräns.  
   Det blir mindre för dig att städa efter tvätt när du tar av dig skorna, i synnerhet i ”snöslasktider”.  Skogrän-
serna gäller för alla, alltid!

Maskin för grovtvätt i stora tvättstugan
Runt påsk får vi en tvättmaskin för grovtätt installerad i stora tvättstugan. Under installationen kommer 
tvättstugan att behöva stängas under någon/några dag/-ar. Vi återkommer med besked om vilken/vilka da-
gar det blir så snart vi har fått exakt leveransbesked från leverantören. 

Inglasning av balkonger
• Föreningen ansvarar för balkongerna i dess grundutförande, dvs som de såg ut när husen stod färdiga, 

1947. Föreningen ansvarar också för underhåll och eventuell renovering av balkongerna för att bibehålla 
grundfunktionerna av dem.

• Föreningen ansvarar inte för någon form av extramontage, t ex trätrall, markiser eller inglasningar. 
Föreningen ansvarar inte heller för, eller tar hänsyn till, om något som är eftermonterat på en balkong, 
måste tas bort för att underhåll eller renovering av balkongen ska kunna genomföras. Detta gäller oav-
sett hur kort eller lång tid materialet har funnits på balkongen eller vilket värde det har. Det står lägen-
hetsinnehavaren för.

• Om någon önskar glasa in sin balkong får medlemmen själv söka och bekosta bygglov. Det beviljade 
bygglovet skall lämnas till styrelsen för kännedom och arkivering i lägenhetsregistret, precis som andra 
ombyggnadshandlingar.

Vi vill också förtydliga att styrelsen inte har givit något företag tillåtelse att driva kampanj för sina tjänster 
och produkter hos våra medlemmar. Om så hade varit fallet hade vi informerat om det i förväg.


