
 

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

Välkomna till föreningen 
Sedan medlemsinfobladet i april har vi fått nya grannar i form av Karolin och Patrik på Årstavägen 89, 

Oskar på Siljansvägen 55, Linus på Åmänningevägen 20, Rasmus  på Åmänningevägen 20, Erika på 

Årstavägen 115 samt Isabell på Årstavägen 101.  Varmt välkomna och vi hoppas och tror att ni kommer 

trivas bra här i föreningen!  

Styrelsen 2020-2021 
Eva Hammarstedt valdes som ordförande på vår årsstämma. Övriga ledamöter för perioden juni 2020 till 
april 2021 är Fredrik Persson, Elisabet Broberg, Johan Strokirk, Margit Deurell, Kennerth Lilja, Lasse 
Haapalainen, Linus Wahlsten samt Nadine Jurdzinski. 
Valberedningen består av Daniel Smyth, Stina Friberg och Karin Lindgren. 

Soprutiner i tvättstugorna 
Vi vill påminna om att det ej är tillåtet att slänga tomma tvättmedelskartonger, plastflaskor, mm i 

sopsäckarna. Detta tas med och slängs förslagsvis i återvinningscontainer. Enbart ludd, uppsopat skräp 

ska finnas i de numera storleken mindre sopsäckar som finns i varje tvättstuga. 

Fönsterbytet 
Med anledning av Corona-viruset är Öppet hus, som skulle hållits för den sista etappen, inställt. Samtliga 
kvarvarande lägenheter har istället fått separat information och vi har även valt att pausa besiktningen i 
lägenheterna tillsvidare. Om ni har noterat akuta problem som kan medföra skador bör ni höra av er i 
första hand till Fahed, eller till styrelsen. Vi vill åter påminna om att det inte är tillåtet att montera något i 
den nya fönsterkarmen eller bågen. Det är heller inte tillåtet att montera något i putsen på fasaden.  

Skurtvätt och polering av våra trapphus. 
Under årens lopp har våra stentrappor mattats ner och därmed blivit svåra att hålla rena. Vi har därför 

beställt en ordentlig maskinskurning samt polering av samtliga och detta kommer att utföras av SMART 

trappstädning med början i sommar. När och var är inte beslutat utan städföretaget ser till att inte krocka 

med fönsterbytet. 

Sommarsäsong 
Sommaren har börjat med underbar värme och sol! Välbehövligt för oss i dessa tider men om värmen 

består blir det torrt och brandrisken är redan hög. Så här kommer några påminnelser: 

• Grillning är ej tillåten på våra balkonger. Vi har särskilda grillplatser anordnade runt om i 
föreningen samt att det går att ställa grillar på grusplanen, innergården Åmänningevägen och 

Årstavägen. Tänk på brandrisken och ta hand om allt ni använt så att inga matrester eller skräp 

ligger kvar och matar råttor och fåglar. 

• 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. 

Semestertider även för styrelsen 
Vi vill vi informera att även styrelsen tar semester och enbart kommer att kunna svara på mejl eller kika i 

brevlådan i begränsad omfattning. Ta som rutin att leta efter svar på er fråga på hemsidan och gör 

felanmälan till Storholmen i vanlig ordning. Akuta ärenden prioriterar vi självklart. Vi har vårt 

nästkommande styrelsemöte först den 24 augusti. 

Till sist… 
Vill vi önska er en härlig sommar och passar på att slå ett slag för Grannsamverkan! Vi hjälps åt att hålla 

koll på varandras egendom, vi ser till att samtliga källardörrar stängs ordentligt då vi går igenom.  

Känn efter en extra gång att dörren verkligen gått i lås!                                          

                          Styrelsen Brf Grängen 


