
 Kontakt; info@grangen.se, eller via brevlådan på Föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56. 

Välkomna till föreningen! 

Sedan medlemsinfobladet i juni har vi fått nya grannar i form av Monika på Siljansvägen 45, Malin på 

Siljansvägen 53, Darius på Siljansvägen 55, Kubilay på Siljansvägen 71, Gustaf och Sanna på 

Årstavägen 85, Jennifer och Lennart på Årstavägen 95 samt André på Årstavägen 115. Varmt 

välkomna och vi hoppas att ni kommer trivas bra här i föreningen! 

Tvättstugor 

I våra tvättstugor har det skett vissa förändringar. En tvättmaskin från den gula ”gruppen” i Stora tvätt-
stugan har flyttats till Lilla tvättstugan. Fläktarna i torkrummen i Stora tvättstugan har tagits bort och 
kasserats. Torkrummen kan fortsatt användas för självtork. Ett tips om du vill använda den lila 
grovtvättmaskinen i Stora tvättstugan och har ett större torkbehov, är att du samtidigt bokar de gula eller 
blå maskinerna med tillhörande torkskåp. 

Viktigt att tänka på! När du använt torktumlaren, glöm inte att rengöra filtret och i Lilla tvättstugan även 

det filter som sitter på röret ovanför tumlaren. Det har tyvärr hänt vid flera tillfällen att Entema har fått en 

felanmälan på torktumlare, där det sedan visat sig att felet orsakats av att filtren inte rensats. Ett besök 

som kostat 1560 kr/gång. Att rensa filtren är således en enkel åtgärd, som spar pengar och gör att 

tumlarna fungerar som de ska! Kom också ihåg att det endast är ludd och ihopsopat skräp som får slängas 

i tvättstugans sopkärl, övrigt skräp – som t ex tomma tvättmedelsförpackningar  – tar du med och slänger 

i återvinningen. Soppåsarna i tvättstugorna kommer att bytas mot mindre för att förhoppningsvis 

minimera risken att skrymmande saker slängs där. Större sopmängder från tvättstugorna hanterar vår 

städfirma som grovsopsavfall, vilket resulterar i en ökad kostnad för vår förening. 

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll – och kanalrensning 

OVK:n har dragit ut extra mycket på tiden. Anledningen till detta är att en del medlemmar - trots 

information i god tid  i brevinkasten - inte har lämnat tillträde till lägenheten vid Ventexperts besök. Som 

medlem är du skyldig att lämna företrädare för föreningen  tillträde till din lägenhet då så erfordras. I de 

fall Ventexpert inte har givits möjlighet att komma in i lägenheten och den boende inte i förväg har 

meddelat giltigt förhinder, kommer medlemmen att debiteras, vilket även framgått av Ventexperts 

informationsbrev. Föreningen kommer att debitera dessa medlemmar direkt på avgiftsavin under hösten, 

kostnaden är 1875 kr/tillfälle. 

Nytt bredband 

Vi har sagt upp vårt nuvarande bredbandsavtal med Telenor fr o m 1 januari 2023. Digitala miljöer 
utvecklas ständigt och vi har tackat ja till Stockholms Stadsnät som kan leverera bredband till oss, 
gruppanslutning, för hälften av priset mot nuvarande. Det kommer att hållas ett informationsmöte i 
Grängerian under hösten, där blivande leverantör kommer att närvara. Att vi går ut med information 
redan nu är för att ni som har tilläggsabonnemang ska hinna säga upp dessa. Om du har en mejladress 
med ”bredband.net” bör du också tänka på att skaffa en ny mejladress. 

Ingen fest 

Vår förening fyller ju 75 år i år och i medlemsbladet i juni bad vi medlemmar som var intresserade av att 
hjälpa till att anordna en fest, att höra av sig till styrelsen. Tyvärr var intresset svalt, varför det inte 
kommer att anordnas någon gemensam fest. 

Däremot planerar styrelsen att under hösten anordna en pubkväll, för att stärka gemenskapen inom 
föreningen efter pandemins restriktioner. Information kommer att sättas upp i trapphusen. 

Vi välkomnar också  initiativ från medlemmar när det gäller gemensamhetsaktiviteter! Vi har en stor 
festlokal som går att nyttja för gemensamma medlemsaktiviteter och vi har gårdar med  grillar samt en fin 
lekplats! 

Mer information på baksidan! 
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Städdag den 22 oktober 

Höstens städdag kommer att äga rum lördagen den 22 oktober.  Mer information om städdagen samt 
datum för när containrarna – där du kan slänga grovsopor – ställs upp, kommer att anslås på anslags-
tavlorna framöver. 

Sopor 

En liten påminnelse – om vi alla blir duktiga på att sortera och slänga våra sopor rätt – spar vi pengar och 
gör dessutom en insats för miljön! 

När det gäller våra hushållssopor har vi, som nämnts tidigare, sedan årsskiftet  gått över till s k vikttaxa, 
dvs vi betalar per kg som hämtas. Således ju mindre som hamnar i soppåsen, desto bättre! Matavfallet som 
ofta utgör en stor andel av det som väger, hämtar kommunen utan kostnad. Om du inte redan sorterar ditt 
matavfall och vill komma igång skicka ett mejl till matavfall@grangen.se eller lämna en lapp i brevlådan 
till vår Föreningsexpedition på Siljansvägen 56, så kontaktar vi dig. Glas, metall, papper och plast lämnar 
du i återvinningsstationerna vid lilla Coop eller Årstafältets tvärbana. Tack för din insats! 

Brandskydd 

När vi vid vår Fastighetsgenomgång i augusti gick igenom källargångarna kunde vi  konstatera att det 
generellt blivit bättre jämfört med tidigare när det gäller lösa föremål i källargångarna, vilket är positivt! 
Glöm inte att det också är viktigt  att  hålla rent utanför din egen dörr, att ej förvara t ex skor, möbler, 
soppåsar och inte heller dörrmattor i farstun. 

På anslagstavlan i trapphuset finns också ett informationsblad från MSB med viktig information om 
brandskydd uppsatt. 

Balkonger 

Vi har anlitat företaget Betongkonsult för att få aktuell status på våra balkonger. De kommer att påbörja 
sitt arbete i början av oktober, så om ni ser någon gå runt i föreningen och iaktta balkongerna vet ni vad 
som pågår. 

Tidningsdistribution 

Ni som prenumererar på morgontidningen har den senaste tiden inte fått den i brevlådan. Vi har haft 
kontakt med distributören och man jobbar på att finna en lösning. Om du beställer varor med e-handel, 
tänk då på att du tills detta är löst inte beställer leverans med tidningsbudet. 

 

 

Vi i styrelsen önskar alla en skön höst! 

http://grangen.se/ditt-boende/matavfall/matavfall@grangen.se

