
 1(2) 

  Gransätrabarret Oktober 2018 
 

 Information till brf Gransätras medlemmar.    www.hsb.se/stockholm/brf/gransatra/                 Nr 71 

  

Fönster och fasader 
Styrelsen arbetar fortsatt med att få fram ett bra underlag inför beslut om fönster och en eventuell 
framtida fasadrenovering. Vi har också sammanställt fönsterenkäten och har genom denna fått en god 
uppfattning om av vad de boende ser som de största problemen med våra fönster. Mer information kring 
projekten kommer på stämman 25 oktober. 
 

Garagen 
Under sommaren och hösten har tidigare kända problem med garageportarna förvärrats. Sättningar i 
marken gör att portarna blir svåra att öppna, stänga och låsa. Vissa portar har på grund av detta fått 
bommas igen helt. Vi har även noterat samma problem vid panncentralens portar. Vi har även varit i 
kontakt med Förbifart Stockholm som inte menar att det har med sprängningarna att göra. Nu jobbar vi 
för fullt med hur vi ska komma till rätta med detta. Mer information kommer på stämman. 
 
Under en kontroll av samtliga garageportar uppmärksammades att flera, i sig problemfria, portar stod 
upplåsta. För både er egen och era grannars trygghet ber vi er vara noggranna med att låsa porten efter er 
när ni har parkerat, så slipper vi inbrott. 
 

Inbrott i Gransätra 
På tal om inbrott så har flera boende i Sätraområdet drabbats av inbrott den senaste tiden och nu har 
tyvärr även en boende i Gransätra fått påhälsning i lägenheten. Hjälp till att hålla koll på vårt område nu. 
Ring 112 om du ser ett pågående brott, eller ring 114 14 om du ser något som verkar misstänkt. 
 

Våra gårdar 
Under hösten kommer fruktträden och buskarna på gårdarna att beskäras. Även vissa träd som skymmer 
utebelysningen kommer att ansas. Angående utebelysningen så har vi sammanställt era synpunkter och 
förslag från nattvandringen tidigare i höst och nu fortsätter belysningsgruppen arbetet med den 
kompletterande utebelysningen. 
 
I år fick vi mycket frukt på gårdarna, i något fall så pass mycket att grenarna knäckts av tyngden. 
Hoppas att ni alla har hunnit smaka av frukten, och självklart tillåter vi förbipasserande att ta ett litet 
smakprov. Givetvis gäller inte detta för kolonilotterna, de är till för koloniodlarna.  
 
För allt som har med träd, buskar och växtlighet i Gransätra gäller det självklara: Känn er fria att ta för 
er, men gör det varsamt och med måtta. Skada aldrig några träd eller buskar!  
 

Vi har bra lekplatser för våra barn. Oavsett på vilken gård du bor är du välkommen att använda vilken 
lekplats som helst. Vi upplever det också som positivt om våra lekplatser får besök av barn som inte bor 
här och vi tänker aldrig mota bort dem med argumentet att det är våra gårdar. Självklarheter, kan tyckas, 
men ändå viktigt att påpeka. 
 
Under hösten kommer också alla lekplatser att besiktigas, detta görs varje år. 
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… Och lite annat 
Tidigare i höst besiktigades våra fyra skyddsrum på uppdrag av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap). Under besiktningen blev vi påminda om hur viktigt det är att inte bara ”dumpa” saker 
och ting i skyddsrummens gångar och andra fria ytor. 
Där ska det alltid vara helt tomt! 
 
I samband med arbetet med årsredovisningen så har frågan om att byta redovisningsår kommit upp. Det 
skulle bidra till att vi på ett bättre sätt kan jämföra vår förening med andra föreningar, samt underlätta 
för eventuella köpare att få en överblick över vår ekonomi. Styrelsen föreslår därför en ändring av 
stadgarna så att redovisningsåret ändras till kalenderår. Mer information om det på stämman. 
 

El- och vattenförbrukningen 
Förbrukningen under maj – juli 2018 redovisas på avgiftsavierna för oktober – december 2018. 
 

Elkostnaden 
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,185 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. 
 

  2016 2017 2018 
Period Avläsn   Kostn   Kostn   Kostn 
 dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån 
Nov, dec, jan 31 jan 1,333 952 423 1,360 924 419 1,446 933 450 
Feb, mar, apr 30 apr 1,242 837 346 1,285 788 337 1,315 843 370 
Maj, jun, jul 31 jul 1,136 626 237 1,149 610 234 1,185 592 229 
Aug, sep, okt 31 okt 1,165 672 261 1,193 717 285    
 

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

 2016 2017 2018 
Period Avläsn 

dag 
Förbr 

m3 
Kostn/ 
mån 

Förbr 
m3 

Kostn/ 
mån 

Förbr 
m3 

Kostn/ 
mån 

Nov, dec, jan 31 jan 3,95 217 3,96 218 4,17 230 
Feb, mar, apr 30 apr 3,98 219 4,05 223 4,13 227 
Maj, jun, jul 31 jul 3,21 176 3,44 189 3,27 180 
Aug, sep, okt 31 okt 3,24 178 3,52 193   
 
Jämför gärna din egen förbrukning och kostnad med ovanstående genomsnittsvärden. Du hittar dina 
uppgifter på avgiftsavin från HSB. 
  

 

Alla medlemmar med familj hälsas varmt välkomna till 
 

Årsstämman 
 

den 25 oktober kl 18.30 
                                                                                                                         Styrelsen 
   


