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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. 

Markarbeten 

I början av sommaren avslutades 
arbetet med relining av bottenplat-
tor och dränering på Kabelgatan 8 
och 16. Även bottenplattan på Ka-
belgatan 12 relinades då en led-
ning där var trasig. 

Under sommaren har vi filmat 
avlopp och dagvatten i några fler 
hus för att avgöra vilka vi behöver 
titta närmare på. I nuläget håller 
HSB på att projektera nästkom-
mande hus som bör åtgärdas. Efter 
det är nästa steg upphandling och 
genomförande av projektet.  

Renovering av p-platser 

Styrelsen har beslutat att bredda 
våra parkeringsplatser, eftersom 
de är för smala för många moderna 
bilmodeller. Ett förhoppningsvis ef-
terlängtat projekt! De flesta platser 
är berörda, om de inte gjorts om 
de senaste åren. Berörda parke-
ringsplatsinnehavare har redan bli-
vit informerade - observera att det 
inte berör alla!  

Projektet startar den 1 novem-
ber. Det kommer att vara oväsen, 
stökigt och medföra en ansträngd 
parkeringssituation på Gråberget 
under projekttiden, men vi hoppas 
att det ska löpa på så snabbt det 
går och att det blir ett lyft för hela 
området när det är klart. Efteråt får 
vi bredare parkeringsplatser och en 
mer logisk numrering. 

Mer information kommer lö-
pande för dem som berörs. Hyr du 
en parkering och ännu inte har 
skickat in dina kontaktuppgifter till 
föreningens förvaltare, så är detta 
en påminnelse om att göra det så 
snart som möjligt 
till: Ted.Silverhagen@hsb.se 

 

Sköta om vårt bytesrum 

Vill du vara med och ha hand om 
bytesrummet på Kabelgatan 26? Vi 
behöver en person som tillsam-
mans med Cecilia ser till att rum-
met och bytena sköts, att det ser 
snyggt ut och ibland rensar och 
forslar bort det som stått lite för 
länge. Hör av dig till brfgraber-
get@hsbgraberget.se 

Snickeriet 

Till alla som är intresserade av vårt 
snickeri finns nu ett roligt tillfälle 
att bidra med tankar och idéer. Vi 
vill se över och ta fram förslag för 
att förbättra snickeriet. Vill du 
delta i en grupp som arbetar med 
detta tillsammans? Anmäl ditt in-
tresse till: brfgraberget@hsbgra-
berget.se 

Skapargruppen är igång 

Tycker du om att sticka, virka eller 
skapa på annat sätt? Eller kanske 
bara vill komma och prata lite med 
dina grannar? Välkommen till 
Skapargruppen! Vi träffas i sam-
lingslokalen på Vantgatan 3A, varje 
tisdag fram till 15/12 kl. 18-20. 

Kontrollera din blandare 

En del lägenheter har kvar de 
gamla blandarna från stambytet på 
1980-talet. Dessa har passerat sin 
tekniska livslängd, och kan påverka 
varmvattencirkulationen i hela hu-
set. Du kan själv utföra ett enkelt 
test genom att känna på anslut-
ningsrören under diskbänken. Ena 
skall vara ljummen och den andra 
lite kallare. Om båda är kalla, så 
läcker troligtvis kallvatten över i 

varmvattnet. När du spolar kallt 
och varmt, skall respektive rör bli 
kallt och varmt snabbt. Det varma 
röret skall inte kallna ovanligt 
snabbt. Tänkt på att blandarna lig-
ger på ditt underhållsansvar, upp-
täcker du fel så bör du felanmäla 
till HSB så hjälper de dig.  

Gångjärn på balkongerna 

Vi vill påminna om att gångjärnen 
är medlemmens ansvar, även att 
smörja dessa främst på balkong-
dörrarna. Gör detta så fort det 
gnisslar, eller minst ett par gånger 
om året. De kan gå av om de inte 
smörjs ordentligt.  

Kompostskötare 

Vi har tre komposter för ogräs och 
trädgårdsavfall i området. Två av 
dessa behöver nya skötare. En i 
slänten ovanför boulebanan mellan 
Kabelgatan 8 och 10, och en vid 
pallkragarna ovanför Vantgatan 3. 
Anmäl ditt intresse till: brfgraber-
get@hsbgraberget.se 

Glögg och julbelysning 

Välkommen på glögg, pepparkakor  
och tändning av vår julbelysning! 
Söndagen den 22 november kl 16 
träffas vi utanför samlingslokalen 
på Vantgatan 3. Vi följer Folkhälso-
myndighetens rekommendationer 
om avstånd och håller därför sam-
mankomsten utomhus.  
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