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 Information till brf Gransätras medlemmar.     Nr 52 

               
 
 

Stamspolning & trasiga avloppsrör   
Senvinterns stamspolning är nu avslutad. Till Relitas glädje fick de tillgång till varenda lägenhet under 

arbetet, vilket tillhör ovanligheten för föreningar i vår storlek. Det ser generellt bra ut, förutom på 

Sörgården, där det finns skador på grova samlingsrör för avloppsvatten och där botten på 

avloppsbrunnarna har sjunkit. Detta måste åtgärdas. Efter filmning av rören och analys av resultatet blir 

nästa steg att göra en s k infodring av rören. En speciell teknik som betyder att man gör nya rör i de 

gamla och därmed slipper stora, besvärliga grävningsarbeten. I dagsläget vet vi inte vad slutnotan för 

alltihop slutar på, men det handlar om minst ett par hundra tusen kronor.  

 
Ventilation 
Installationen av de nya takfläktarna är nu i hamn. Den obligatoriska ventilationskontrollen som också 

skulle göras är genomförd. Det som återstår innan besiktningen kan bli godkänd är att åtgärda ett antal 

fel och brister. En del av dessa är föreningens ansvar, andra bostadsrättshavarens. Alla bostadsrätthavare 

som berörs, kommer att bli kontaktade och få information om vad som behöver göras och när det 

kommer att ske. 

Några av de köksfläktar som kontrollerades var av fel typ eller felaktigt installerade. Vi vill därför 

påminna om hur viktigt det är att man kontaktar vicevärden innan man köper ny köksfläkt. Om det blir 

fel i en lägenhet, så påverkar det också ventilationen till det sämre hos grannarna (se Gransätras ABC).  

 
Lekplatser & gårdar 
Precis som våra fastigheter åldras och måste underhållas så måste även våra gårdar och lekplatser med 

tiden renoveras. Och nu är det just våra lekplatser och gårdar som ska få lite upprustning. Styrelsen 

tycker det är viktigt att lekplatsernas säkerhet kan garanteras och har därför låtit göra en inventering.  

 

Tyvärr är gungställningarna på både Norr- och Sörgården utdömda. Gungorna sitter både för nära 

varandra och har för lite fri yta omkring sig för att uppfylla reglerna. Därför måste dessa tas bort. Men 

det gör också att vi tar de första stegen på den upprustningsprocess som vi hoppas möjliggör förnyad 

och inspirerande lek - under säkra förhållanden.  

 
Grillplatserna 
Med den kommande årstiden börjar även grillsäsongen. För enkelhetens skull har styrelsens beslutat att 

var och en får ta med sitt eget grillgaller, om och när man vill grilla. På så sätt slipper vi frustration över 

bristande rengöring. 

 
Ny markentreprenör 
Fr o m 1 maj så har föreningen en ny markentreprenör. Spades Trädgårdsanläggningar AB är det företag 

som tar över efter Brösmark, som vi haft i många år. Spades Trädgårdsanläggningar ligger i Hägersten 

och har fått mycket goda vitsord.  
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Markiser och fönsterbleck 
Vårsol betyder fönstertvätt. För att våra fönsterbleck ska hållas fräscha så länge som möjligt behöver 

även de torkas av och tvättas. Så därför, glöm inte blecken när det blir fönsterputsdags! 

 

Våra markiser, som är en del av vårt ansikte utåt kommer inte heller undan smuts och fukt. Den lilla 

kappan på markiserna hänger ute hela året, i ur och skur och blir med tiden omöjlig att hålla ren. Men 

genom ett ganska enkelt grepp kan kappans faktiskt tas bort. Kontakta Maggan Koltay i port 23 om du 

behöver vägledning. 

 
HSB-portalen 
Tidigare i år skickade HSB ut upplysningar till sina medlemmar om inloggning på HSB-portalen. HSB-

portalen är en valfri och helt kostnadsfri tjänst, där du som medlem kan gå in och se dina fakturor, 

pantnoteringar, hitta blanketter för t ex andrahandsuthyrning m m. Den kan ses som ett komplement till 

HSB:s bemannade kundservice och är tänkt att göra det lättare att för medlemmarna att göra sina 

ärenden.  

 
 

El- och vattenkostnaden 1 nov 2013– 31 jan 2014. 
Förbrukningen under nov – jan -14 kommer att redovisas på avgiftsavierna för apr – jun 2014. 

Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,3870 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. 
 

  2012 2013 2014 

Period Avläsn   Kostn   Kostn   Kostn 

 Dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån 

Nov, dec, jan 31 jan 1,375 977 448 1,459 1 021 496 1,387 965 446 

Feb, mar, apr 30 apr 1,418 865 409 1,351 872 393    

Maj, jun, jul 31 jul 1,298 635 275 1,228 633 259    

Aug, sep, okt 31 okt 1,303 734 319 1,235 700 288    
 

Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m
3
.  

 

 

 

      Styrelsen 


