
 

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

Välkomna till föreningen 
Sedan medlemsinfobladet i februari har vi fått nya grannar i form av Emma och Jonas på Årstavägen 91, 
Johan på Siljansvägen 69, samt Anna på Siljansvägen 73. 

Vi hoppas och tror att ni kommer trivas bra här i föreningen!  

Föreningsstämman skjuts fram till 11 juni 
Som en följd av Corona-viruset har styrelsen beslutat att skjuta på vår 
stämma till torsdagen den 11 juni. Nuvarande ledamöter i styrelsen 
fortsätter alltså sin beslutade mandatperiod i ytterligare två månader. 
Årsredovisning samt annan information inför stämman kommer att 
delas ut till samtliga lägenheter inom kort.  

Städdagen den 9 maj ligger kvar 
Städdagen hålls däremot som planerat, eftersom den till största del spenderas utomhus och då det även går 
att anpassa uppgifterna till att hålla avstånd till andra. Det förväntas dock att det inte blir lika många som 
har möjlighet att medverka och antalet aktiviteter som planeras att utföras kommer att vara få. Serveringen 
kommer också att hanteras annorlunda, medan städpuben ställs in helt denna gång. Mer information om 
städdagen, samt var och när det kommer containrar kommer att sättas upp på anslagstavlorna framöver. 

Ombyggnad av källarlokaler till lägenheter 
Samtliga de fyra nybyggda lägenheterna är nu sålda, där inflyttning kommer att ske från maj och framåt.  

Fönsterbytet 
Fönsterbytet fortsätter enligt tidplanen och är inte påverkad av Corona-virusets utbrott. Entreprenören har 
strikta regler för hur de arbetar. Hör av er, endera till Fahed enligt den avisering som delas ut strax innan 
det är er tur att få nya fönster, eller till styrelsen ifall ni känner oro för smittspridningen.  

Vi passar även på att påminna om att det inte är tillåtet att montera något i fönsterkarmen eller bågen. 

Åtgärder på våra grönområden 
Arbetet att rusta upp våra grönområden kommer att fortsätta under året. Det kommer att genomföras ett 
antal både större och mindre insatser på ett flertal platser, med åtgärder utspridda under hela säsongen.  

Förändringar i TV-utbudet 
ComHem digitaliserar sina sändningar, vilket innebär att den analoga sändningen av TV-kanaler kommer 
att försvinna den 8 september. Från början var nedstängningen planerad till maj, men har till följd av 
Corona-utbrottet skjutits fram. Denna förändring kan vi från föreningens sida varken styra eller påverka, 

utan hanteras helt och hållet av ComHem, som även svarar på 
frågor runt bytet. Mer information om förändringen finns på 
ComHems hemsida: www.comhem.se/tv/digitalisering 

De digitala sändningarna ingår som grundutbud i avgiften för 
lägenheten. Dessa sändningar går redan nu att nyttja, via det 
vanliga TV-uttaget. För er som redan tittar digitalt har förändringen 
ingen påverkan, men för er som tittar på de analoga sändningarna 
kan ni eventuellt behöva ny utrustning för att ta emot de digitala 
sändningarna. 
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