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Festlig invigning av nya Panncentralen den 6 okt!! 
Notera omedelbart i din almanacka att onsdagen den 6 oktober kl 19.00 kommer den nyrenoverade 
Panncentralen att invigas. Missa inte detta tillfälle att bese vår kommande fest- och föreningslokal. Efter 
den högtidliga (nåja) invigningen med lite bubbeldricka och snacks, får vi tillfälle att mingla runt med 
våra grannar. Vår utmärkta ”Adventsgrupp” kommer att öppna en pub, där du har möjlighet att köpa dig 
ett glas vin eller en öl och kanske också ta dig en svängom med någon tilltalande granne. 
 

Årsstämma i nya Panncentralen 
Nästa aktivitet i nya Panncentralen sker redan den 20 oktober, då du är hjärtligt välkommen till 
årsstämman 2010. Stämman är kanske inte lika livad som förhoppningsvis invigningen blir, men den är 
alltid intressant och det är här du har möjlighet att göra din stämma hörd och komma med synpunkter 
och frågor på vår verksamhet. 
 

Utbyte av brandvarnare 
I samband med invigningen och årsstämman kommer vi att dela ut nya brandvarnare med batterier, som 
ska hålla omkring 8 år. De gamla brandvarnarna skall slängas i särskild behållare i grovsoprummet. De 
innehåller miljöfarliga ämnen och får absolut inte slängas bland hushålls-, el- eller grovsopor. 
 

El- och vattenkostnaden 1 maj – 31 juli. 
Förbrukningen under maj  –  juli kommer att redovisas på avgiftsavierna för oktober  –  december.  
Vi har ett rörligt pris som följer priserna på elbörsen Nordpool. För perioden blev genomsnittspriset, 
inklusive nätavgift 1,184 kr/kWh. Elpriset har gått ner i jämförelse med förra perioden, då priset var 
1,515 kr/kWh. 
 
Lägenheterna i Gransätra gjorde tillsammans av med 92 059 kWh under perioden. Delar vi förbruk-
ningen på våra 150 lägenheter får vi fram att genomsnittsförbrukningen var 614 kWh. Med det förra 
priset på 1,515 skulle kostnaden för genomsnittslägenheten vara 930 kr. Med det nya priset blir det 727 
kr, dvs en minskning med 203 kr för perioden eller 68 kr per månad. 
 
Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3.  
 
På avgiftsavin har HSB beräknat förbrukningen men kan tyvärr inte redovisa mätarställningen. Den som 
vill ha exakta värden och gärna vill ha reda på mätarställningen, kan skicka ett mail till 
jan.tillenius@swipnet.se eller lägga en lapp i föreningslokalen, så kommer vi att skicka en kopia på 
lägenhetens exakta uppgifter.  
 

Ny TV-kanal    
I början på september fick com hems grundutbud ett tillskott i form av den nya sportkanalen TV10. 
För att kunna se TV10 måste du göra en ny kanalsökning. Om du glömt bort hur det går till så får du leta 
reda på din tv-apparats instruktionsbok. Vill du kontrollera vilka kanaler du har tillgång till, så gå in på 
vår hemsida. Under fliken ”Föreningen” hittar du ”Kabel-TV”. Där finns en länk som går till com hem 
och grundutbudet.   


