
 

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

Välkomna till föreningen 
Sedan medlemsinfobladet i början av december har vi fått nya grannar i form av Farshid på Siljansv. 49, 
Tobias på Siljansv. 63, Hanna & Klara på Åmänningev 10 samt Lina & Gustavo på Åmänningev. 18.  
Vi hoppas och tror att ni kommer trivas bra här i föreningen!  

Ombyggnad av källarlokaler till lägenheter 
Arbetet att bygga lägenheter av de gamla källarlokalerna på Åmänningevägen 20 och Siljansvägen 55 börjar 
gå mot sitt slut. Försäljning av lägenheterna har påbörjats, så håll koll på Hemnet.se om ni är intresserade. 

Fönsterbytet 
Fönsterbytet fortsätter enligt tidplanen och vi tackar alla boende som följer aviseringar från oss och FMS.  
En fråga som dykt upp efter att trapphusfönstren börjat bytas ut gäller den stång som tidigare satt monterad 
i fönstret och som vi nu har förstått användes av många som ledstång. Fönstertillverkaren anger att all form 
av garanti försvinner om något monteras i karmen eller bågen. En utredning pågår därför att finna en annan 
lösning som åtgärdar problemet att det nu blir en glugg där det inte finns någon ledstång att hålla i. 

Information inför årsstämman  
Vår årsstämma kommer i år att hållas torsdagen den 23 april. Kallelse och dagordning för stämman, 
tillsammans med årsredovisning och annan nyttig information kommer att delas ut till alla lägenheter i god 
tid innan stämman. Hör av er till Valberedningen om ni vill engagera er i föreningen! 

Syftet med en föreningsstämma är att alla medlemmar ska få möjlighet att välja personer till styrelsen för 
kommande period, att få en beskrivning av hur föreningen mår, samt att via inlämnade motioner ge förslag 
på större eller mindre åtgärder som anses behövs i föreningen.  

Motioner till årsstämman måste lämnas till styrelsen senast den 29 februari. De kan endera mailas till 
info@grangen.se eller lämnas i pappersform i brevlådan till föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.  

Tänk på att motionen ska innehålla en tydlig beskrivning av ärendet samt att det ska finnas ett tydligt förslag 
för stämman att ta ställning till. Självklart går det bra att lämna förslag på åtgärder till styrelsen under hela 
året, men beroende på förslagets innehåll (om det är en dyr åtgärd, eller har en påverkan på många boende) 
kan det behövas ett stämmobeslut för att kunna gå vidare med frågan.  

Kölista till parkeringsplats 
På informationsbladet om byte av förvaltning beskrevs att det på hemsidan skulle gå att 
se sin plats i kön, samt även att anmäla sig till den. Detta visade sig då vara lite för tidigt, 
vilket ett par medlemmar noterat. Nu har hanteringen kommit igång och de som redan 
stod i kö har fått information per e-post om hur ni gör för att se er nuvarande plats. Vi har 
uppmärksammats på att HSB har lämnat felaktiga uppgifter om platsnummer i kön vid 
förfrågningar från medlemmar. Nuvarande kö-ordning är verifierad att den är korrekt. 

Medlemmar som vill ställa sig i kö gör det genom att registrera sig på www.storholmendirekt.se.  

Samma regler som tidigare gäller, där enbart en plats per lägenhet tillåts. Den separata kö för byte av plats, 
som vid övergången enbart bestod av en person, finns inte längre. Om ni önskar byta parkeringsplats får ni 
nu framöver därför på egen hand hitta någon att byta med och meddela bytet till Storholmen.  

Intressenter till Festkommitté 
Det har nu gått ett tag sedan vi hade vår senaste festlighet i föreningen och det har därför framförts önskemål 
om en fest i föreningen, gärna redan under våren. Om ni är intresserade av att medverka i en festkommitté 
bör ni så snart som möjligt höra av er till fest@grangen.se så att det går att se hur stort intresset är.  

 
Med (lite för tidiga?) våriga hälsningar från styrelsen för Brf Grängen 


