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På gångPå gångPå gångPå gång    
Det händer en del, inte bara i naturen, med den otroligt prunkande växtligheten, utan även i Gransätra. 
Förutom att det kommer att planteras en hel del buskar på våra gårdar, som då blir ännu lummigare, har 
staketbygget fortsatt. Under våren har drygt två längor fått nya staket. Dessutom fortsätter 
lekplatsupprustningen. Norrgården har fått en ny gungställning och en renoverad gunghund kommer att 
få sin permanenta rastplats på Mellangården.  
Belysningen på gårdarna ska förbättras. Vi försöker hitta gatlyktor som ger ett bättre, men också 
behagligare, ljussken. 
 
Valberedningens arbete pågår för fullt. Tidigare i våras fick alla medlemmar en enkät där man kunde 
formulera vad man kan tänka sig bidra med till föreningen. Det är inte för sent att fylla i och svara på 
den. Enkäten finns att hämta på hemsidan. Man kan också kontakta valberedningen direkt om man vill 
ställa sina krafter till förfogande till styrelsearbete eller kan tänka sig ta sig an vicevärdens uppgifter. 
Sammankallande för valberedningen är Ingela Albinsson (08-88 05 65).  
 

Årets festÅrets festÅrets festÅrets fest    
Som vi skrev i förra barret fyller Gransäter 50 år och det ska firas. Festdatum att notera i kalendern är 
lördag 5 september. Då blir det arrangemang och program för alla åldrar, både under dagen och på 
kvällen. Men festkommiteén behöver bli större och de hjälpande händerna fler. Vill du vara med och 
bidra, så hör av dig till Pia Örjeheim (070-993 01 24) eller Christian Gundersen (070-746 19 29) i 
styrelsen. 
 

Sommartider hej, hejSommartider hej, hejSommartider hej, hejSommartider hej, hej! 
Med sommarens intrång startar även grillsäsongen. Precis som förra året gäller det att var och en tar med 
sig eget grillgaller, om man vill grilla på gårdarnas grillar. Och för grillning generellt: kom ihåg att det 
är förbjudet använda tändvätska. Det finns tändrör. Var och en ansvarar för att städa bort sin använda 
grillkol och spår av festligheter! 
För många är det kanske är det hög tid för årets fönstertvätt. I samband med att detta görs – torka även 
av fönsterblecken! Det kommer att förlänga deras levetid och ser dessutom bättre ut. 
 

Barnen spinner inte av lyckaBarnen spinner inte av lyckaBarnen spinner inte av lyckaBarnen spinner inte av lycka    
Så länge det inte finns något dundermedel som håller kattbajs borta, och vi inte täcker sandpartierna 
med stora nät, så kommer tyvärr katterna att gå på toaletten i sanden på våra gårdar. Har du en 
utomhuskatt, så ta ditt ansvar och gör det till en vana att rensa i sanden på den gård där du bor. Om alla 
skulle göra det emellanåt, med lite regelbundenhet, så skulle det bli så mycket trevligare för barnen att 
leka, speciellt nu på sommaren. 
 

Vicevärdens semesterVicevärdens semesterVicevärdens semesterVicevärdens semester    
Vicevärdsexpeditionen är stängd 30 juni samt fr. o m 14/7 t o m 4/8. Vid akuta ärenden, kontakta 
någon i styrelsen eller fastighetsskötarna. I nödfall, om det inte kan vänta tills nästa dag, kontakta 
Fastighetsjouren, se anslagen i varje port. Håkan är åter på plats tisdag 11/8.  
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Förebygg inbrottFörebygg inbrottFörebygg inbrottFörebygg inbrott    
Även om vicevärden tar semester, så gör tjuvarna inte det. I de stundande semestertiderna är det bra med 
grannsamverkan och vaksamhet. Låt inte högar av post ligga på golvet innanför dörren och ge klarsignal för 
tjuven. Har det fastnat reklam i den bortresta grannens brevinkast – peta då in den! 
 

ElElElEl----    och vattenoch vattenoch vattenoch vattenförförförförbrukningenbrukningenbrukningenbrukningen    1111    febfebfebfeb    ––––    33330000    aprapraprapr    2012012012015555    
Förbrukningen under februari–april 2015 kommer att redovisas på avgiftsavierna för jul – sep 2015. 
 

ElkostnadenElkostnadenElkostnadenElkostnaden    
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,273 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 1,273 783 332 
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 3,81 210 3,95 217 4,08 224 
Feb, mar, apr 30 apr 4,02 221 3,92 216 3,93 216 
Maj, jun, jul 31 jul 3,28 181 3,22 177   
Aug, sep, okt 31 okt 3,22 177 3,27 180   
 
Jämför gärna din egen förbrukning och kostnad med ovanstående genomsnittsvärden. Du hittar dina 
uppgifter på Avgiftsavin från HSB. 
 

Med önskan om en trevlig & skön (mid)sommar!Med önskan om en trevlig & skön (mid)sommar!Med önskan om en trevlig & skön (mid)sommar!Med önskan om en trevlig & skön (mid)sommar!    
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