
 

  Gransätrabarret
  Information till brf Gransätras medlemmar. 

               50-års kalaset 
Ett stort tack för senast, till alla er som var med på Gransätras 50
väderutsikterna före, får man väl påstå att vi hade tur med vädret. Visserligen fick loppisborden flytta 
inomhus en stund under eftermiddagsprogramme
hoppas friskt i hoppborgen på mellangården, drickas slush och ätas popcorn ute i det fria. Förutom 
fiskdamm och tipspromenad för stora och små, erbjöds ansiktsmålning och ballonger av olika slag i PC. 
Där hade även Anki Tsikkinis ordnat en liten utställning med glimtar från Gransätras 50 år som gått med 
hjälp av Gunilla Gustafssons bilder. Köksgänget serverade rulltårta och hembakta småkakor, 
ackompanjerade av trubadurtoner och inbjöd till samvaro runt fikab
 
Riktigt varmt i PC blev det dock först på kvällskvisten, då baren öppnade och musiken drog igång, både 
beträffande temperatur och stämning. Över 80 Gransätrabor hittade till P
detta. Allsången varvades både med långväga
Magnus Schön kommit och spelade både eftermiddag och kväll. Och från Sörgården: vår egen Tommy 
Fagerberg. Men längst vid högtalarna körde Cover Six med Håkan Hallgren i spetsen och det dansades 
och firades in på småtimmarna, då 
Ett stort tack till Anki Tsikkinis, Jenny
hjälpte till under festen och efter festen 
resten av familjen Fagerberg och även till alla er
 Staket  
Många har undrat hur länge de ska behöva vänta på staketbyte. Därför har styrelsen beslutat att 
uttjänta uteplatsstaketen i Gransätra ska bytas ut, redan i år. 
fortsätter företaget ”Grovjobbarna” med hus E (port 13
månad.  Nytt ljus över biltvätten
Förutom att ljuskällorna i taket flyttas för att ge en förbättrad belysning i biltvätten, så är det ytterligare 
en förändring på gång. Polletterna som i nuläget köps på vicevärdsexpeditionen, kommer att försvinna 
och ersättas av en bokningstavla på plats. Dessutom komm
precis som bokning av tvättstugan görs idag. Debiteringen av nyttjandet läggs på avin för 
månadsavgiften. Vi återkommer med närmare instruktioner och information omkring detta. 
Förhoppningsvis blir det klart i vec
 Var bil på sin plats
Styrelsen upplever inte bara ett ständigt, utan även ett ökande problem med felparkeringar på gårdar och 
gästparkering. Detta väcker irritation hos grannar och sänder nonchalanta signaler till andra medl
Därför: Låt oss bli bättre på att använda våra egna parkeringsplatser/garage, och hänvisa våra gäster 
till besöksparkeringen! 
På gårdarna stannar man bara när man ska lasta i och ur. Vi har utmärkta parkeringsplatser på nära 
avstånd. Ser du någon som använder gården som en parkeringsplats, gör denne uppmärksam på vad som 
gäller. Det är mer konstruktivt än att muttra i smyg. Men g
chansen större att förändring sker. 
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Ett stort tack för senast, till alla er som var med på Gransätras 50-års jubileum lördag 5/9. Med tanke på 
väderutsikterna före, får man väl påstå att vi hade tur med vädret. Visserligen fick loppisborden flytta 
inomhus en stund under eftermiddagsprogrammet, men sedan klarnade himlen upp så att det kunde 
hoppas friskt i hoppborgen på mellangården, drickas slush och ätas popcorn ute i det fria. Förutom 
fiskdamm och tipspromenad för stora och små, erbjöds ansiktsmålning och ballonger av olika slag i PC. 

ordnat en liten utställning med glimtar från Gransätras 50 år som gått med 
hjälp av Gunilla Gustafssons bilder. Köksgänget serverade rulltårta och hembakta småkakor, 

av trubadurtoner och inbjöd till samvaro runt fikaborden.  
Riktigt varmt i PC blev det dock först på kvällskvisten, då baren öppnade och musiken drog igång, både 
beträffande temperatur och stämning. Över 80 Gransätrabor hittade till Panncentralen 

Allsången varvades både med långväga och närproducerade trubadurer. Från Sundsvall hade 
Magnus Schön kommit och spelade både eftermiddag och kväll. Och från Sörgården: vår egen Tommy 
Fagerberg. Men längst vid högtalarna körde Cover Six med Håkan Hallgren i spetsen och det dansades 

 ovädret återigen drog över Sätra.  
, Jenny Fagerberg, Birgitta Gustafsson i festkommittén

hjälpte till under festen och efter festen – Tina Wolfgang, Anne-Maj Egnell, Britt
resten av familjen Fagerberg och även till alla er andra. Utan Gransätrabor = ingen fest!

Många har undrat hur länge de ska behöva vänta på staketbyte. Därför har styrelsen beslutat att 
uttjänta uteplatsstaketen i Gransätra ska bytas ut, redan i år. Först ut är hus B (port 29
fortsätter företaget ”Grovjobbarna” med hus E (port 13-17). Arbetet beräknas bli klart under september 

Nytt ljus över biltvätten 
juskällorna i taket flyttas för att ge en förbättrad belysning i biltvätten, så är det ytterligare 

en förändring på gång. Polletterna som i nuläget köps på vicevärdsexpeditionen, kommer att försvinna 
och ersättas av en bokningstavla på plats. Dessutom kommer man att kunna boka biltvätt via webben, 
precis som bokning av tvättstugan görs idag. Debiteringen av nyttjandet läggs på avin för 
månadsavgiften. Vi återkommer med närmare instruktioner och information omkring detta. 
Förhoppningsvis blir det klart i vecka 40. Håll utkik på hemsidan! 

Var bil på sin plats 
Styrelsen upplever inte bara ett ständigt, utan även ett ökande problem med felparkeringar på gårdar och 
gästparkering. Detta väcker irritation hos grannar och sänder nonchalanta signaler till andra medl

Låt oss bli bättre på att använda våra egna parkeringsplatser/garage, och hänvisa våra gäster 
På gårdarna stannar man bara när man ska lasta i och ur. Vi har utmärkta parkeringsplatser på nära 
avstånd. Ser du någon som använder gården som en parkeringsplats, gör denne uppmärksam på vad som 
gäller. Det är mer konstruktivt än att muttra i smyg. Men gör det på ett trevligt & 

 På så sätt kan vi kanske få bukt med en del av felparkerandet.
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års jubileum lördag 5/9. Med tanke på 
väderutsikterna före, får man väl påstå att vi hade tur med vädret. Visserligen fick loppisborden flytta 

t, men sedan klarnade himlen upp så att det kunde 
hoppas friskt i hoppborgen på mellangården, drickas slush och ätas popcorn ute i det fria. Förutom 
fiskdamm och tipspromenad för stora och små, erbjöds ansiktsmålning och ballonger av olika slag i PC. 

ordnat en liten utställning med glimtar från Gransätras 50 år som gått med 
hjälp av Gunilla Gustafssons bilder. Köksgänget serverade rulltårta och hembakta småkakor, 

Riktigt varmt i PC blev det dock först på kvällskvisten, då baren öppnade och musiken drog igång, både 
anncentralen och bidrog till 

och närproducerade trubadurer. Från Sundsvall hade 
Magnus Schön kommit och spelade både eftermiddag och kväll. Och från Sörgården: vår egen Tommy 
Fagerberg. Men längst vid högtalarna körde Cover Six med Håkan Hallgren i spetsen och det dansades 

festkommittén, samt alla som 
Maj Egnell, Britt-Marie Karlsson, 

tan Gransätrabor = ingen fest! 

Många har undrat hur länge de ska behöva vänta på staketbyte. Därför har styrelsen beslutat att de sista 
Först ut är hus B (port 29-33). Därefter 

17). Arbetet beräknas bli klart under september 

juskällorna i taket flyttas för att ge en förbättrad belysning i biltvätten, så är det ytterligare 
en förändring på gång. Polletterna som i nuläget köps på vicevärdsexpeditionen, kommer att försvinna 

er man att kunna boka biltvätt via webben, 
precis som bokning av tvättstugan görs idag. Debiteringen av nyttjandet läggs på avin för 
månadsavgiften. Vi återkommer med närmare instruktioner och information omkring detta. 

Styrelsen upplever inte bara ett ständigt, utan även ett ökande problem med felparkeringar på gårdar och 
gästparkering. Detta väcker irritation hos grannar och sänder nonchalanta signaler till andra medlemmar.  

Låt oss bli bättre på att använda våra egna parkeringsplatser/garage, och hänvisa våra gäster 
På gårdarna stannar man bara när man ska lasta i och ur. Vi har utmärkta parkeringsplatser på nära 
avstånd. Ser du någon som använder gården som en parkeringsplats, gör denne uppmärksam på vad som 

t & vänligt sätt! Då är 
På så sätt kan vi kanske få bukt med en del av felparkerandet. 
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 Anslagstavla     
 Styrelsen tycker att det är mycket beklagligt att hemsidans tidigare funktioner - Ordet är fritt och 
Gransätra torg - inte längre erbjuds av HSB. Sökandet efter lösningar på detta fortsätter. Under tiden 
kommer därför en anslagstavla att sättas upp på försök, i grovsoprummet, dit de allra flesta medlemmar 
går regelbundet. Styrelseärenden ska förstås även i fortsättningen gå direkt till de berörda; via mejl, 
skrivelser i vicevärdens brevlåda, eller telefoniskt. Men är det en fundering, ett önskemål som rör fler 
medlemmar, eller har du något att sälja, önskar köpa eller skänka mm, så kan anslagstavlan användas. 
Självklart undertecknar man med sitt namn & port och håller en vänlig ton i sina meddelanden. 
 El- och vattenförbrukningen 1 maj – 31 juli 2015 
Förbrukningen under maj–juli 2015 kommer att redovisas på avgiftsavierna för okt – dec 2015. 
 Elkostnaden 
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,1390 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 1,139 634 241 
Aug, sep, okt 31 okt 1,235 700 288 1,178 696 273    
  Varmvattenkostnaden   
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 3,41 187 
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. 
 
 
Styrelsen vill också påminna om Gransätras årsstämma torsdag 22 oktober kl. 18.30-21.00 i 
Panncentralen. Väl mött där och då! 
   
      Styrelsen 
  


