
Nyinflyttade
Först av allt vill vi hälsa våra nyinflyttade grannar och medlemmar varmt 
välkomna! 
   Sedan förra infobladet är det; Johan på Siljansvägen 51, Andreas på
Åmänningevägen 18, Marcin och Joanna på Åmänningevägen 18 samt Celine 
och Mikael på Årstavägen 107

Ny styrelse och valberedning
På årsstämman den 16 april deltog 55 personer varav 48 var röstberättigade. Fredrik Persson valdes till ord-
förande för kommande verksamhetsår. Johan Strokirk och Elisabet Broberg blev omvalda och Stefan Granäng 
Ramilli valdes in på två år. Sedan ifjol är även Eva Hammarstedt, Maria Lundberg, Margit Deurell, Cecilia 
Wallin och Annika Lindqvist med i styrelsen.

Till valberedning valdes Barbara Dusant in och tar posten som sammankallande, Stina Friberg blev omvald.

Styrelsen  och valberedningen presenteras på hemsidan, där du också ser vilka ansvarsområden ledamöter-
na har samt kontaktuppgifter. Frågor till styrelsen kan antingen läggas i brevlådan i dörren till Föreningsexpe-
ditionen på Siljansvägen 56 (dörren närmast portalen) eller skickas på e-post till adress info@grangen.se

Extrastämma om fönster
Den andra maj hade vi en extrastämma där frågan kring våra fönster och 
kommande byte av dem behandlades. 74 personer varav 63 röstberättigade 
ärrvarade.
     Jörgen Wiik från 1969 Projektledning AB, som gjort undersökningen av våra 
fönster, var på plats för att presentera den. Fredrik Persson presenterade 
styrelsen kravspecifikation för kommande arbete samt redogjorde för förening-
ens ekonomi utifrån perspektivet byte av fönster.

Det ställdes en del frågor som besvarades och stämman biföll enhetligt styrelsens förslag till kravspecifika-
tion samt gav grönt ljus till att starta projektering och anbudsförfarande.

Presentationen som gjordes på stämman finns på hemsidan under ”Vanliga frågor” och sökordet Fönster.
  
Grillning
Nu är äntligen grillsäsongen är här. Vi har vi två grillplatser i föreningen med mu-
rade 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-, gasol-  
eller elgrill.
    Och eftersom vi är schyssta grannar tar vi naturligtvis hänsyn till de intillboen-
de när vi grillar, tänker på brandfara i mark och grönska och ser till att plocka med 
oss allt skräp och eventuell överbliven mat när vi är klara.

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

Matning av fåglar eller andra djur
Vi vill samtidigt passa på att påminna om att det inte är tillåtet att mata fåglarna 
eller andra djur, vare sig på eller från, balkongen eller genom att lägga ut mat på 
olika ställen t ex. Detta för att allt som ätbart och trillar ner eller läggs ut någon-
stans drar till sig råttor, och vi ska inte uppmuntra dem till att söka mat hos oss 
på något sätt, de finns omkring oss och ställer till en del problem ändå.

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.

Vårens städdag, 5 maj
Stort tack till alla som deltog på städdagen och hjälpte till med både det ena och andra så att vi fick det vår-
fint runtom i föreningen. Och inte minst är det trevligt att träffa och prata med så många grannar. Vi gör om 
det till hösten, eller hur?  
    Vi vill också passa på att tacka Coop Snigeltorget som sponsrade oss på korv och korvbröd. 

Under städdagen rensade vi ut cyklar ur cykelställen utomhus. Vi tog hand om 
de cyklar som hade vår märkningen om cykelrensning kvar, och har ställt dem 
i ett par förråd. Om du missat att ta av märkningen och saknar din cykel hör av 
dig till styrelsen på info@grangen.se med information om var din cykel stod 
och ett signalmente på den, så kommer vi överens om en tid då du kan hämta 
den.
     
Vi rensade även våra tvättstugor på kvarglömda kläder. De är också på s k  
mellanlagring, på föreningsexpeditionen. Är det något du saknar kontakta 
styrelsen på info@grangen.se och beskriv plagget, så kan du hämta den när någon av oss har möjighet att 
möta upp dig. 
    Kläderna som inte hämtas kommer skänkas till Stadsmissionen i mitten av juni.

Gästrummet
När det gäller gästrummet så går arbetet åt rätt håll och de sista åtgärderna kommer att påbörjas inom kort. 
Vi kan dock i dagsläget inte ge ett exakt besked om när det är helt klart och vi kan kan öppna det för uthyr-
ning igen. Vi återkommer på hemsidan och via Facebook så snart vi har ett besked från våra hantverkare och 
förvaltare.

Sommartider, hej, hej
Snart är det dags för semester, välförtjänt vila och kanske en och annan resa bort från Årsta. Stäm gärna av 
med dina grannar i trappuppgången, eller någon annan, om när du är bortrest, hjälp varandra med vattning 
och att ta hand om posten t ex, så att vi alla kan hjälpas åt att hålla lite koll.
    Tänk på att stänga dörrar till källargångar, cykelrum och trapphus ordentligt, även om det är varmt och 
kvavt.
  Om du använder sociala medier och har s k publika profiler där, tänkt dig då för vad du skriver där, så att du 
inte bjuder in objudna gäster av misstag.

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en lång, härlig, rolig och skön sommar!


