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Ny utgåva av Gransätras ABC ”Boendepraktikan” 
 

Här får du den senaste utgåvan av vår ”lägenhetsbibel” Gransätras ABC. I den finns de trivselregler 
vi har att rätta oss efter, och diverse övrig information kring boendet just hos oss. Vissa avsnitt är 
nytillkomna medan andra är förtydligade. 
 
Ett exempel på förtydligade regler gäller gästparkeringen. Från och med nu sätter vi en tidsgräns på 
24 timmar. Gästparkeringsskyltarna kommer att kompletteras med en tilläggsskylt om 24-timmars-
gränsen. Har du besökare som har behov av längre parkeringstid kan du kontakta vicevärden för 
särskilt parkeringstillstånd.  
 
För de som funderar på en ombyggnad, har vi skapat en ny blankett som du kan använda dig av för 
att få styrelsens tillstånd att utföra ombyggnaden. Blanketten finns på vår hemsida eller hos 
vicevärden. 
 
När du har läst ”Boendepraktikan” bör du spara den på ett ställe där du vet var den finns, och där 
den är nära till hands, när du behöver den. Vår förhoppning är att du ska kunna använda den som en 
liten uppslagsbok om boendefrågor i Gransätra. 
 
 

Vicevärdens nya öppettider. 
 

Som du säkert noterat är öppettiderna för vicevärdens mottagning ändrade. Som tidigare träffar du 
Håkan Hallgren på vicevärdsexpeditionen i port 43 på torsdagar. Det nya är att öppettiden numera 
är från kl 19.00 till kl 20.00. Som tidigare kan du ringa Håkan på tisdagar mellan 9.00 och 10.00 på 
telefon 070-266 30 48. Du kan också skicka e-post till hakan_hallgren@bredband.net. 
 
 

Renoveringen av panncentralen 
 

Arbetet med att renovera panncentralen är i full gång. Den första etappen, flytten av hobbylokalen 
pågår som bäst. Björn Broström, Kalle Hellman och Gunnar Keijser jobbar på som små bävrar med 
att bygga den nya lokalen och rensa den gamla.  
 
När det gäller det övriga arbetet med renoveringen har vi utsett BNB Bröderna Näslund, Södertälje 
som entreprenör. De kommer troligen att börja sitt arbete under april eller maj. 
 
Förutom ett nära samarbete med Per Adling Byggkonsult, som hjälper oss med konstruktioner och 
ritningar, har vi haft kontakter med olika brand- och ventilationsexperter för att få hjälp med 
utformningen av lokalen. Tanken med lokalen är att den ska passa för olika ändamål och därmed 
olika möbleringar. Under arbetets gång har vi insett att vi behöver få till en plats där vi kan 
härbärgera de bord och stolar, som inte behövs för tillfället. Detta utrymme har vi inte i den 
nuvarande lokalen. Vi vill därför göra en liten utbyggnad, eller en förlängning av pingisrummet på 
c:a 18 kvm, att användas som förrådsrum.  
    
För närvarande funderar Stadsbyggnadskontoret som bäst på vår bygglovsansökan, men vi känner 
stor förtröstan, att vi ska få vårt bygglov inom en inte alltför avlägsen framtid.  


