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Gråbergsbladet ges ut av HSB 
Brf Gråbergets styrelse. Bladet har 
ingen fast utgivning, utan delas ut 
vid behov, dock minst fyra gånger 
om året. Du kan tipsa styrelsen om 
innehåll, se kontaktvägarna nedan. 

Mediahubben	Telenor	

Under den inledande perioden med 
mediahubben har flera medlemmar 
anmält problem med störningar. 

Telenor meddelar att de har lyck-
ats åtgärda en hel del av problemen. 
Nu fungerar det bra för de flesta 
medlemmar men några av oss har 
tyvärr kvar störningar. Styrelsen har 
tydligt klargjort för Telenor att nuva-
rande problem inte är acceptabla. 
Telenor meddelar att problemen är 
lösta om man kopplar in mediahub-
ben med kabel (dvs utan wifi), och 
under oktober månad genomförs en 
mjukvaruuppdatering som förbättrar 
trådlös användning. Det är viktigt att 
felanmäla till Telenor om man har 
problem. Ytterligare löpande inform-
ation läggs ut på hemsidan. 

Arbeten	som	utförs	i	vinter	

Styrelsen har beslutat att genomföra 
dränerings- och reliningsarbeten på 
Kabelgatan 14, 35 och Vantgatan 3.  

Detta kommer att genomföras på 
liknande sätt som på Kabelgatan 8 
och 16. Arbetena beräknas vara klara 
under vintern 2022. Boende i de hus 
som berörs kommer att informeras 
särskilt. Detta är även anslaget på 
anslagstavlan vid samlingslokalen. 

Under nästa år kommer kommu-
nen dessutom att genomföra asfalte-
ringsarbeten på Kabelgatan.  

Facebookgrupp	

Det finns en privat grupp på Fa-
cebook som heter HSB Brf Gråber-
get. Det är en informell grupp: ett fo-
rum som drivs av medlemmar. Vill 
du skänka en pryl, låna ett verktyg 
eller be om en tjänst? Ställa en fråga 
eller be om ett råd. I gruppen hjälper 
vi varandra med olika saker.  
Notera att gruppen inte modereras 

av styrelsen. Har ni ärenden eller frå-
gor till styrelsen kontaktar ni oss via 
mejl eller felanmälan som vanligt, se 
nedan. 

Skapargruppen	startar	igen	

Äntligen har skapargruppen kunnat 
starta igen. Välkommen på tisdagar 
under hela hösten, till och med den 
14 december, kl 18-20 i samlingslo-
kalen på Vantgatan 3.  

Vi träffas helt kravlöst. Kom dit, ta 
med ett handarbete av något slag, 
eller bara kom dit och prata en stund 
med dina grannar! 

Fäst	inget	i	balkong	eller	fasad	

Styrelsen vill uppmärksamma alla 
medlemmar på att det enligt för-
enings stadgar inte är tillåtet att 
fästa saker i fasaden eller balkon-
gräcket, som till exempel att skruva 
in reglar eller göra åverkan på bal-
kongfronten. Detta kan skada husens 
fasader.  

Notera att om något skadas kan 
du komma att krävas på ersättning 
för att återställa. 

Håll	entrédörrarna	stängda	

Den senaste tiden har vi fått en hel 
del anmälningar om inbrott.  

Det enklaste sättet att hindra 
eventuella tjuvar från att komma in 
är att vi alltid ser till att våra entré-  
och cykelrumsdörrar är stängda. Om 
någon går in samtidigt som du, fråga 
gärna vart personen ska – lär känna 
dina grannar! Ska du ha kalas är det 
bra om du lämnat instruktioner om 
hur gästerna ringer på din porttele-
fon.  

Ställ inte upp dörren! 

Träffa	styrelsen	

Från november kommer styrelsen 
att finnas tillgänglig på styrelseexpe-
ditionen på Vantgatan 3. 

Kom gärna dit och träffa oss! Vi 
har tänkt oss en gång i månaden på 
kvällstid. Visar det sig bli ett stort in-
tresse ska vi försöka se till att det 
sker oftare. Vi återkommer om tid 
och datum via hemsida och anslag. 

Snart	kommer	kylan	

Det går mot höst och kylan kommer 
krypande. När värmesystemet drar 
igång försöker vi justera så bra som 
möjligt för att alla ska ha en godkänd 
temperatur. 

Under kommande år kommer vi 
att byta termostater och göra en 
översyn för att få bättre värmeför-
delning. Det är dock ett jobb som 
måste göras på sommaren. 

Använd	vår	anslagstavla	

Utanför styrelseexpeditionen finns 
en anslagstavla. Använd den gärna 
för anslag och information du vill 
dela. Tänk på att politiska anslag inte 
är tillåtna. Datera ditt anslag ef-
tersom styrelsen rensar med jämna 
mellanrum! 

Digital	p-platskö	

Under hösten kommer vi få en digital 
kö för parkeringsplatser via MittHSB. 
Håll utkik efter separat utskick och 
anslag! 


