
Nyinflyttade
Först av allt vill vi hälsa våra nyinflyttade grannar och medlemmar varmt välkomna! 
Sedan förra medlemsinfon är det;  
Carin på Årstavägen 95 , Klara på Årstavägen 101, Patrik på Årstavägen 103,  
Andreas och Jenny på Årstavägen 105, Christian på Årstavägen 115,

Höjd medlemsavgift 1/1 2019
Mot bakgrund av det kommande fönsterbytet har vi i styrelsen beslutat att höja medlemsAvgifterna med 2% 
fr o m den 1 januari 2019. 

Fönsterbytet
Styrelsen är mitt uppe i upphandlingen av entrepenad inför fönsterbytet som beräk-
nas starta under senvåren 2019. Vi kommer att i dagarna ha ett möte med den firma 
vi anlitat för kartläggning och upphandling där de presenterar de fyra offerter som 
slutligen inkommit och redogör för den analys och utvärdering de gjort av offerterna 
inför styrelsens val av entrepenad. Beslut  om entreprenör för fönsterbytet kommer 
att tas innan jul. 

Den valda entreprenören kommer därefter att inleda sitt arbete med att utföra en mätning av fönster i samt-
liga lägenheter. Mer detaljerade tidplaner återkommer styrelsen och entreprenören löpande med, på hemsi-
dan, via medlemsinfoblad och med anslag i portarna

Extrastämma
Måndagen den 3/12 hölls extrastämma angående mandat för styrelsen att undersöka möjligheten att kon-
vertera ytterligare en lokal inom föreningen till bostadsrätter. 
   38 medlemmar närvarande varav 31 st röstberättigande samt 2 st fullmakter vilket gav en röstlängd på 33 
röster. Intressanta frågor dök upp och ett tilläggsyrkande inför beslutet presenterades. Yrkandet gällde fukt-
mätning av befintligt bjälklag under mark innan eventuell byggnation. 
   Styrelsens förslag inkl tilläggsyrkandet bifölls enhälligt. 

Vill poängtera att detta kommer att ta sin tid. Det är först nu efter stämman som företaget vi anlitat för 
projektet kan ansöka om bygglov och därefter vet vi om detta överhuvudtaget är möjligt att genomföra. Vi 
kommer informera fortlöpande kring projektet

Fungerar din brandvarnare?
Nu är vi inne i härliga december med advent, lucia, jul och nyår, en tid när vi  
tänder många levande ljus. Lika mysigt som det är kan det bli mindre mysigt, väldigt 
snabbt. Så kom ihåg att släcka alla ljusen när du lämnar rummet för ett tag eller går 
hemifrån.
   Tänk också på hur du placerar dina ljus så att det inte hamnar för nära något som är lättantändligt, står för 
tätt eller ostadigt.

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.

Och du, kom ihåg att testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen. Om du inte vill, eller kan, 
klättra upp för att göra testtrycket, be någon granne hjälpa dig.
   Om det är så illa att du inte har någon brandvarnare så har vi några stycken i garaget. Är du intresserad av 
en, maila till info@grangen.se så kan vi komma överens om en tid som passar för att hämta en.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen?
Tycker du det skulle vara kul och intressant att sitta i styrelsen, men är osäker på vad det innebär?  
   Vi kommer bjuda in alla som vill veta mer om vad vi i styrelsen gör, hur arbetet i styrelsen fungerar till en 
träff i samband med vårt ordinarie möte i februari. Så om du tycker det skulle vara kul, håll ögonen öppna 
för närmare detaljer om den träffen, det kommer på hemsidan och Facebook någon gång i januari. 

Du kan också med fördel vända dig till Valberedningen, Barbara Dusant och Stina Friberg, både för att med-
dela ditt intresse och ställa frågor kring styrelsearbetet. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under ”Fören-
ingen / Valberedningen”.

Gästrummet – ändrad bokningshantering
Som vi informerade om i förra medlemsinfot kommer vi från 1 januari att ändra hanteringen av bokning och 
tillträde till Gästrummet. 
   Istället för att boka via hemsidan sker då bokning på samma sätt som för tvättstuga och bastu (på skärmen 
i tvättstugan eller via webben). Gästrummet öppnas genom att hålla ”tvättbrickan” framför läsaren till höger 
om dörren till Gästrummet. Det går enbart att komma in i samband med att en giltig bokning finns. Vid bok-
ning anges tiden till 12:00 till 23:59, men dörren går att öppna med hjälp av brickan, och bokningen gäller 
ända fram till 12 dagen därpå, precis som tidigare. 

Bokning görs den dag som boendet ska påbörjas och kan 
göras upp till sex (6) månader i förväg. T ex för att övernatta 
mellan en onsdag och torsdag väljs alltså onsdagen för bok-
ning, en övernattning från fredag lunch till söndag lunch görs 
alltså genom att boka fredagen och lördagen. Se bilden till 
höger.

Samtliga bokningar av Gästrummet som gäller övernattning från 1 januari och framåt kommer att flyttas 
över per automatik. Bokningen via kalendern på hemsidan kommer att stängas samtidigt som den nya bok-
ningen kommer att starta. Det bör alltså inte föreligga någon risk för dubbelbokning.
   Debiteringen kommer att göras på samma sätt som tidigare. Hör av er till styrelsen om ni har tappat bort 
er bricka och behöver köpa en ny.

Julgranar
Vi har, som vanligt, ingen uppsamling för julgranar i föreningen utan hänvisar dig, och granen, till återvin-
ningen av granar som arrangeras vid Årsta torg, alternativt till Återvinningcentralen 
i Östberga när det är dags för julgransplundring.
  

Från oss i styrelsen till er alla 

   God Jul & Gott Nytt År!


