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Grovsoprummets nystartGrovsoprummets nystartGrovsoprummets nystartGrovsoprummets nystart    
Att vårt soprum totalförstördes under nyårsnatten har inte undgått någon. Kort efter branden startade 
arbetet med att sanera och återställa. Men det har tagit längre tid än vi fick indikationer på. 
Förhoppningen är att kunna öppna för återvinning någon gång under vecka 11. Men håll gärna utkik på 
hemsidan. Tack för att ni använder er av närliggande återvinningsstationer och inte ställer bråte och 
sopor på andra ställen än där de hör hemma! 

Gransätra fyller 50 årGransätra fyller 50 årGransätra fyller 50 årGransätra fyller 50 år    
2015 är det jubileumsår för vår förening. Gransätra fyller nämligen 50 år och det tycker vi är värt att 
fira. I nuläget finns inget datum spikat, men någon gång i september drar vi ihop till fest. För att det här 
ska bli verklighet behöver vi bli fler i festkommittén. Har ni idéer och vill hjälpa till att ordna ett festligt 
50-års kalas för alla Gransätrabor, hör av er till Pia Örjeheim eller Christian Gundersen i styrelsen, så 
att festgruppen kan bli större.  

Styrelsens ansvarsområdenStyrelsens ansvarsområdenStyrelsens ansvarsområdenStyrelsens ansvarsområden    
Styrelsens kontaktuppgifter står både på tavlan i varje port och på Gransätras hemsida. Dock kan det 
vara bra att veta vem som ansvarar för vilket område, så här kommer en kort presentation. 
Pia Örjeheim är ordförande och fastighetsansvarig. Maritta Temsamani är styrelsens vice ordförande 
och tillika sekreterare. Håkan Hallgren är förutom vicevärd städansvarig, vilket inkluderar 
övernattningslägenhet och festlokal. Kjell Herza är ansvarig för ekonomi. Christian Gundersen är 
styrelsens informatör och webbansvarig. Susanne Flensted-Waleij är mark- och trädgårdsansvarig samt 
redaktör för Gransätrabarret. Royem Mohsin är ledamot utsedd av HSB. 

ElElElEl----    och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 nov 2014nov 2014nov 2014nov 2014    ––––    33331111    jan 2015jan 2015jan 2015jan 2015    
Förbrukningen under nov 2014 – jan 2015 kommer att redovisas på avgiftsavierna för apr – jun 2015. 
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,313 kr/kWh.  
Om vi delar periodens förbrukning av hushållsel med 153 får vi fram genomsnittsförbrukningen per 
lägenhet. Nedanstående tabell visar priset, periodens snittförbrukning och -kostnad per lgh och månad. 
 

  2013 2014 2015 
Period Avläsn   Kostn   Kostn   Kostn 
 dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån 

Nov, dec, jan 31 jan 1,459 1 021 496 1,387 965 446 1,313 971 425 

Feb, mar, apr 30 apr 1,351 872 393 1,294 811 350    

Maj, jun, jul 31 jul 1,228 633 259 1,173 649 254    
Aug, sep, okt 31 okt 1,235 700 288 1,178 696 273    
 

VarmVarmVarmVarmvattenkostnadenvattenkostnadenvattenkostnadenvattenkostnaden         
Genomsnitt per lägenhet. Varmvattnet kostar 55 kr per m3.  

  2013 2014 2015 
Period Avläsn  Kostnad  

Förbr m3 
Kostnad  Kostnad 

 dag Förbr m3    /mån /mån Förbr m3 /mån 

Nov, dec, jan 31 jan 572 206 604 217 624 224 

Feb, mar, apr 30 apr 603 217 600 216   
Maj, jun, jul 31 jul 493 177 493 177   

Aug, sep, okt 31 okt 482 173 500 180   

 
       


