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Bygglov klart för panncentralsombyggnaden 
Stadsbyggnadsnämnden har nu gett oss bygglov för att förlänga pancentralen, så att vi kan få plats med ett 
förråd för möbler mm. Tjänstemännen var emot vårt förslag eftersom det skulle förläggas på mark, som 
enligt detaljplanen inte fick bebyggas. Byggnadsnämnden höll dock med oss och gav bygglov med bl.a. 
följande vackra motivering: 
    
”Staden lever bara så länge den kan utvecklas och anpassas till de människor som lever här idag, till 
deras livsstilar, ideal och önskemål. Stadsbyggnadsnämnden uppskattar att panncentralen kommer att 
kunna få ett nytt användningsområde. Den befintliga byggnadens planstridighet har funnits och 
accepterats på platsen sedan 1964. Vår samlade bedömning ger vid handen att den tillkommande 
planavvikelsen är mindre, även då tidigare planstridigheter vägs in, och av ringa betydelse ställd mot att 
panncentralen kan fortsätta använda och vårdas.”  
 
Vi skulle inte kunna säga det bättre själva! 
 
Den nya Hobbylokalen närmar sig sin fullbordan. Efter ett ihärdigt arbete håller Björn Broström, Kalle 
Hellman och Gunnar Keijser nu på att finputsa lokalen och flytta in verktyg, hyvelbänk och inventarier. 
Deras arbete innebär bl.a. att BNB Bygg kan starta den egentliga ombyggnaden av panncentralen på 
måndag den 26 april. 
 
Den första veckan i maj kommer grävarbeten att ske i gatan och mot panncentralen för att flytta det 
inkommande kallvattnet.  
 
 

HSB-pris till 
Gransätra 
 

Gransätra har tilldelats HSB:s 
Klimatpris 2010 för vårt 
uthålliga miljöarbete. Noga 
räknat gick priset till Thore 
Lundahl port 11, och Kalle 
Hellman port 16 för deras 
trägna arbete med att sköta, 
flisa och ta hand om allt vårt 
trädgårdsavfall. Gransätra har 
inte behövt transportera bort 
något trädgårdsavfall på 
åtskilliga år tack vare att 
avfallet komposteras, flisas 
och hanteras helt lokalt.  
 
Förutom miljön har vi också 
sparat många, många tiotusen-
tals kronor på deras, och i 
sanningens namn även på Per 
Rickfors port 10, arbete.                  På bilden bredvid Kalle och Thore står Anita Modin, ordf  för HSB Stockholm. 
 
Vi gratulerar Kalle och Thore till ett verkligt välförtjänt pris! 



 

Varning för stöldförsök 
 
Skärholmens Poliskontor informerar: 
 

Det har förekommit att hyresgäster fått ett blankt papper i brevinkastet två dagar innan de har blivit 
utsatta för inbrott. Även grannar till den drabbade har fått detta blanka papper.   
Vi tror att detta kan vara en markering från gärningsmannen för att se vilka som är bortresta eller hemma. 
Om gärningsmannen ser genom brevinkastet att pappret ligger kvar efter några dagar är det en signal på 
att ingen är hemma. 
 
Under veckan har en sydländsk man ringt på lägenhetsdörrar på Ekholmsvägen och Idholmsvägen, där 
han vill sälja blommor samt komma in i lägenheter för att ge blommor. Sätten att lura sig in hos boende är 
många. Tyvärr är det oftast äldre som råkar illa ut. 
  
Vänliga hälsningar! 
Polisen 
 
 

Varning för råttor 
 

Tyvärr förekommer även annan underjordisk verksamhet än den som Polisen varnar för. Den stränga 
vintern har gjort att råttor har gjort sig hemmastadda och byggt bon i Aletrummans efterkompostlådor.  
Vi har försökt fånga dem genom egna fällor, med begränsad framgång, så nu har vi tvingats ta Anticimex 
till hjälp, som har satt ut lådor med råttgift.  
 
Vår kompostjord är av mycket dålig kvalitet. Den innehåller många godsaker som uppskattas av råttorna 
och som tyvärr har kommit dit genom att Aletrumman inte används på rätt sätt. Det innebär inte bara att det 
blir en dålig jord av komposten utan, ännu värre, att råttor lockas dit. Vi måste nu riva ett par efterkompost-
lådor och tömma övriga. Den här säsongen kommer det därför inte att finnas någon kompostjord från 
Aletrumma.  
 
Anticimex påpekar också att råttorna är väldigt förtjusta i all slags fågelmat. Tyvärr är det så att om vi 
matar fåglar, så matar vi också råttor! Det hjälper inte om vi hänger upp fågelbord högt eller i träd. 
Råttorna är mycket goda klättrare och har setts mumsa på fågelmat uppe i träden. Det som ramlar ner på 
marken är också godis för råttorna. 
 
Anticimex påpekar också att råttor älskar att stryka längst belamrade husfasader och rekommenderar 
bestämt att alla husväggar hålls fria från all slags bråte. 
 
  

Nya fraktioner i Grovsoprummet 
 

Vi kommer i fortsättningen även att sortera grovsoporna i Plast (alla sorters) och Metall (alla sorters). Nya 
kärl kommer att sättas upp för detta ändamål. Vi kommer också att på prov få en ny wellpapp-press för 
mindre kartonger.  
 
Mindre kartonger kan stoppas direkt in i pressen, medan något större kartonger bör skäras ner så att de går 
in i öppningen på pressen. Riktigt stora kartonger skärs ner och läggs i wellpappburen precis på samma sätt 
som tidigare. 
 
Genom att sortera Plast och Metall kommer vi att kunna få ner den ganska så höga kostnaden för 
grovsoporna. Men det gäller att vara noggrann! Om t.ex. bara en enda ”vanlig grovsopa” slängs i kärlet för 
Plast, så kommer hela innehållet att behandlas som grovsopor och kosta därefter. Det är dubbelt så dyrt för 
oss att lämna grovsopor som det är att lämna plast.  


