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

 

 

Välkomna till föreningen 
Sedan medlemsinfobladet i december har vi fått nya grannar i form av Christian &Åsa på Siljansvägen 43, 
Rasmus på Siljansvägen 43, Erik & Johanna på Siljansv. 47, Eva på Siljansv. 57, Nicola på Siljansv. 60, 
Kristoffer på Siljansv. 63, Eva på Siljansvägen 65, Elin på Årstavägen 95, Karin & Mikael på Årstav. 103, 
Marie på Årstavägen 117 och slutligen Therese på Årstavägen 117. Vi önskar er alla varmt välkomna och vi 
hoppas att ni kommer trivas bra här i föreningen! 

OVK är genomförd. Vi vet att vissa boende fått uppmaning om åtgärder efter mätningen, men eftersom de 
är av generell karaktär ber vi alla medlemmar att avvakta med åtgärder till dess att styrelsen återkommer. 

Viktiga datum 
Städdag, lördag 8 maj– Mer information angående upplägget kommer upp på anslagstavlorna senare. 

Fixit!–Pop up, lördag 22 maj – Fixit! kommer till vår förening och ger medlemmar möjlighet att få hjälp 
med det de kan tänkas behöva utan att behöva boka tid innan. Betalningen sker direkt med kort eller Swish. 
Jobbet kan vara att köra grejer till återvinning, skruva ihop Ikea-möbler eller fixa en lampsladd. Hinner 
Fixit! inte med just denna dag eller om de behöver specialutrustning så bokar de tid med den boende.  

Årsstämma onsdag 9 juni – På grund av rådande omständigheter har årsstämman även i år skjutits 
fram. Kallelse och Årsredovisning kommer som vanligt att delas ut i god tid innan stämman. 

Fönsterinfo  
Förutom tre fönster på baksidan av Coop är nu samtliga fönster i föreningen bytta och de ytor som FMS 
nyttjat är tömda och ska återställas med nytt gräs. Vi har fem års garanti på material och installation. Om 
ni känner till noteringar från besiktningen (eller andra tillfällen) som ännu inte blivit åtgärdade, eller om ni 
hittat nya felaktigheter/märkligheter, ber vi er maila styrelsen eller lämna en lapp i lådan till vår expedition 
så snart som möjligt. All felanmälan framöver gällande fönster (som ni inte känner att ni kan fixa själva) ska 
göras den vanliga vägen, till Storholmen/DWOQ enligt uppgifter på tavlan i porten och på vår hemsida. 

Storstädning av lokaler 
Våra lokaler används en del även under pandemin. Dock är Grängerian avstängd för bokning tills vidare. 
Det kommer att utföras storstädning av Lilla 60, Grängerian, Gästrummet och Bastun, där respektive lokal 
kommer vara avstängd i ett par dagar för städning och boning av golv. Vi återkommer med exakta datum.  

Fasadtvätt & Sockelmålning 
De flesta socklar på våra hus är i dåligt skick och behöver målas. Vidare har många av våra fasader blivit 
angripna av alger. Styrelsen har beslutat om sockelmålning och fasadtvätt. Vi har anlitat Sterner Stenhus 
Fasad AB för dessa jobb. Arbetet kommer att utföras under april–maj och startar när vädret medger. 

Vårsäsong 
Nu när våren och mildare väder har anlänt vill vi passa på att påminna om att 
grillning ej är tillåten på våra balkonger. Vi har särskilda grillplatser 
anordnade runt om i föreningen samt att det går att ställa grillar på 
grusplanen, innergården mellan Åmänningevägen och Årstavägen. 

Balkonglådor eller krukor får ej hängas eller monteras på utsidan av räcket.  
Inte ens på nedre plan då något kan ramla ner och orsaka personskador. 

Vi önskar alla medlemmar en riktig Glad Påsk!  

Styrelsen för Brf Grängen   
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