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Rapport från årsstämman. 
Liksom under de senast åren hölls årets stämma i Mikaelikyrkan. Stämman var välbesökt med 66 
närvarande röstberättigade och 8 fullmakter. Jan Tillenius hälsade välkommen och påminde 
stämmodeltagarna om att de inte bara är boende i Gransätra utan också är den högsta bestämmande 
församlingen i bostadsbolaget brf Gransätra. Tillsammans äger vi ett fastighetsbestånd värt flera 
hundra miljoner kr, som det åligger oss att förvalta på bästa möjliga sätt.  

Christer Sigevall från HSB, valdes till mötesordförande. 

Årsredovisningen antogs utan diskussion och styrelsen fick full ansvarsfrihet. 

Stämman beslutade att ett extraarvode på 1.000:-/dag och deltagare ska utgå när styrelsen 
sammanträder hela dagar. Det sker normalt under två lördagar/år för underhållsplanering respektive 
budgetarbete. I övrigt är arvodena till styrelsen, revisorn och valberedningen samma som föregående 
år. 

Verksamhetsbidragen till Gransätras Seniorförening, Hobbygrupp och Trädgårdsodlarförening blir 
oförändrade, dvs 3.000:-/ förening. 

Valberedningens förslag blev stämmans beslut på alla punkter. Som nya styrelseledamöter invaldes 
Annika Sandin på 2 år och Olle Larsson på 1 år. Jan Tillenius fortsätter som styrelsemedlem, men 
slutar som ordförande. Håkan Hallgren blir vår nye ordförande. Sune Carlén kommer att sluta som 
vicevärd vid årsskiftet och Håkan blir då även vicevärd. 

Jan Tillenius rapporterade vad Panncentralgruppen hade kommit fram till. Man vill förbättra värmen 
och bygga om den gamla panncentralhallen, så att det blir ett stort rum nere och göra det övre planet 
större. Trappan flyttas och på det övre planet blir det en ny glasvägg och dörr mot trappan. Det gör att 
man kan ha olika aktiviteter i bägge rummen utan att störa varandra. Hobbylokalen flyttas till 
traktorgaraget, som delas med föreningen. En av de tre portarna tas bort och ersätts med en vanlig dörr. 
Stämman beslöt att bygga om panncentralen enligt Panncentralgruppens förslag. Stämman beslöt även 
att styrelsen skall utreda ytterligare förbättringar, såsom kök, kapprum och toaletter. 

Jan informerade även om pågående arbeten, föreningens ekonomi och Förbifart Stockholm. 
Förbifart Stockholm kommer tidgast att påbörjas 2012. Bygget beräknas pågå under 8 år. I Sätra nära 
E4:an beräknas störningarna pågå under 2 år. Stomljud och vibrationer från borrningar och 
sprängningar kommer att märkas som mest under 8 månader, varav några månader med stomljud över 
riktvärden.   

Tre motioner var inlämnade. Motion 1, om Låsbara cykelställ istället för bommar på cykelhusen 
avslogs. Motionärerna ansåg att det var svårt och krångligt att komma in i cykelhusen. Styrelsen 
berättade att man håller på att montera hjälpmedel, som skall göra så att bommarna lättare kan skjutas 
åt sidan. Därmed hoppas man att de största problemen med att öppna dörrarna ska vara lösta.  

Motion 2 angående borttagning av ett äppelträd bifölls.  

Motion 3, om förbud mot kolgrillning orsakade en del diskussion. Stämman beslutade att varken kol- 
eller gasolgrillning är tillåten på balkonger och uteplatser. Att grilla med elgrill är tillåtet. 
 
 
 



 

El- och vattenkostnaden 1 augusti – 31 oktober. 
Förbrukningen under augusti – oktober kommer att redovisas på avgiftsavierna för januari–mars.  
Vi har ett rörligt pris som följer priserna på elbörsen Nordpool. För perioden blev genomsnittspriset 
inklusive nätavgift 1,135 kr/kWh, vilket är nära nog är samma pris som föregående period, då vi 
debiterade 1,131 kr. 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.  
 

Några ord från nya ordföranden  
Jag heter Håkan Hallgren, bor i port 15 med Marita Andersson. Född och uppvuxen i Älvsjö, 
Stockholm men har bott i Sundsvall mellan åren 1972-2006 där jag arbetade som lärare i idrott och 
engelska. Nu arbetar jag som brevbärare här i Skärholmen och trivs jättebra. Jag flyttade till Gransätra 
2006 och började i styrelsen 2008. Nu kommer jag att fungera som ordförande och som vicevärd efter 
årsskiftet. Min ambition är att tillsammans med styrelsen driva frågor med medlemmarnas och 
föreningens bästa för ögonen. 
 

Avloppstips 
Om du har problem med avloppet, t.ex. gurgelljud eller att det rinner sakta, bör du snarast kontakta 
fastighetsskötaren. Ett utmärkt sätt att förebygga sådana problem är att i ett svep hälla ner några liter 
kokhett vatten, gärna tillsammans med lite diskmedel, i diskhon. Tänk också på att rengöring av 
vattenlås och golvbrunnar är bostadsrättshavarens eget ansvar och att alltid torka fettet ur stekpannan 
före diskning.  
 

Vintercykling? 
Om du inte räknar med att använda cykeln mer den här säsongen, är det vara bra att ställa in den i 
cykelhuset. Det bör finnas plats i alla förråd efter auktionen i somras. Vi underlättar snöröjningen 
framför portarna om vi får bort de cyklar som inte används. 
 

Brandvarnare 
Kom ihåg att nu inför julen testa din brandvarnare. Vid behov kan nya köpas via fastighetsskötaren.  
 

Till sist…  
… vill vi tacka Erling Björnsson och hans kamrater i ”Adventsgruppen”, som på sedvanligt förträffligt 
sätt ordnade det traditionella adventsfirandet i Föreningslokalen. I år sattes nog något slags rekord när 
det gäller antalet deltagare. Föreningslokalen har troligen inte hyst så många personer vid ett och 
samma tillfälle. Ett stort tack också till Britt-Marie Karlsson och hennes skönsjungande adventskör, 
som spred julstämning över oss alla. 
 
Vi vill också gärna rikta ett särskilt tack till Sune Carlén, som vid årsskiftet avslutar en tio år lång 
tjänst som förtroendevald vicevärd. Otaliga är de problem och knutar som Sune löst upp under årens 
lopp. Med osvikligt lugn och trygghet har han hjälpt våra medlemmar och hyresgäster med boendets 
alla mysterier, samtidigt som han med föreningens bästa för ögonen sett till att vardagen fungerat för 
oss. Från och med januari 2010 blir det Håkans Hallgren som tar sig an vicevärdens alla uppgifter.  
 
Eftersom detta ”Barr” är årets sista utskick från styrelsen, vill vi också passa på att önska alla boende i 
Gransätra en riktig God Jul och ett Gott Nytt År. 


