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Budget för verksamhetsåret 2003/2004 
Som bekant går föreningens räkenskapsår från 
1 maj till den 30 april. Styrelsen har nu fast-
ställt den budget som gäller från och med den 
1 maj 2003.  
 
Totalt räknar vi med att ha kostnader på 7 926 
tkr. Den största posten är som vanligt drift-
kostnaderna som beräknas bli 3 390 tkr. Här 
ingår el, vatten, värme, tomträttsavgäld och 
fastighetsskatt. Fastighetsskötseln beräknas 
kosta 1 050 tkr, underhållet 845 tkr och övriga 
kostnader 486 tkr. Till detta kommer avskriv-
ningarna med 971 tkr och räntekostnader med 
960 tkr samt att vi räknar med att avsätta 224 
tkr till fonden för yttre underhåll. Våra intäk-
ter beräknas bli 7 926 tkr.  
 
I budgeten ingår att medlemsavgifterna och 
lokalhyrorna höjs med 2 % från och med den 
1 juli. Parkeringsplatser och garagehyrorna 
lämnas oförändrade.     
 
Större arbeten som skall utföras under året är 
bl.a fortsatt arbete med att få bort vattnet un-
der hus A (port 47–51) och F (port 21–23). Vi 

vill få bukt med värmeproblemen under kalla 
vinterdagar och satsar därför på en injustering 
av samtliga element i lägenheterna. Vi hoppas 
också kunna måla om någon garagelänga 

 
Nya tvättavgifter 
Under våren har tvättstugan rustats upp. 
Fläktar som påverkar grundventilationen 
har justerats och nya avfuktare har 
installerats i torkrummen. Eftersom 
torkrummen inte varit fullbokade har vi 
dragit ner till att bara ha två torkrum i drift. 
 
Under juni kommer avgiften att höjas med 
två kronor för alla tvättprogram. Kortavgif-
ten kvarstår oförändrad, 100 kronor för ett 
kort. Korten kan köpas på vicevärdsexpe-
ditionen eller hos fastighetsskötaren när 
dessa har sina öppettider. Tvättavgiften har 
varit densamma i många år och styrelsen 
har nu beslutat höja avgiften i samband 
med att vi utfört upprustningen i tvättstu-
gan.   

 
Ingen uthyrning av panncentralen

 
Vid den extra föreningsstämman den 
22 maj beslöt en överväldigande 
majoritet att panncentralen inte ska 
hyras ut, utan användas till någon 
aktivitet för medlemmarna.  
 
Med tanke på att enkäten resulterade 
i att hela 67 % ansåg att hela eller 
delar av panncentralen skulle hyras 
ut, kom det nog som en överrask-

ning att det på stämman 
blev en ännu större majori-
tet som tyckte tvärt om. 
Till viss del kanske resul-
tatet kan förklaras av att 
det var 85 medlemmar som 
svarade på enkäten, medan 
det endast var 39 medlem-
mar (med 13 fullmakter) 
närvarande på stämman.
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Många på stämman hade den uppfattningen 
att vi inte behöver ha så bråttom. Vi kan an-
vända lokalen under något år till föreningsän-
damål, så att vi kan se hur och i vilken ut-
sträckning som den används. Skulle det då 
visa sig att utnyttjandegraden är låg, så kan  
frågan om eventuell uthyrning alltid tas upp 
på något kommande årsmöte.  
 
På stämman redovisade styrelsen också att vi 
måste göra ett visst underhåll av byggnaden 
innan den kan användas. Styrelsen bedömde 
att underhållet kan komma att kosta runt 

250 000 kr. Stämman beslöt också att vi inte 
ska göra någon upprustning av oljetankrum-
met, som alltså lämnas orört tillsvidare.  
 
Nu gäller det för styrelsen att fundera över hur 
och till vad vi ska använda panncentralen. Till 
det får vi nog anledning att återkomma flera 
gånger. 
 
För den som är intresserad av stämmoproto-
kollet så finns det utlagt på vår hemsida. Man 
kan också ta del av det på vicevärdsexpeditio-
nen. 

 

 
Staket vid uteplats 
Det ligger på bostadsrättsinnehavarens 
ansvar att underhålla sitt staket vid uteplat-
sen. Föreningen tillhandahåller färg för 
detta, kontakta fastighetsskötaren. Som i 
alla fall av renovering är underarbetet vik-
tigt. Föreningen har införskaffat en ny 

högtryckstvätt som kan lånas för avspol-
ning. Var observant att träet har torkat or-
dentligt efter tvätt innan ni börjar måla. 
Penslar och rengöringsmedel får medlem-
marna hålla med själva. 
 

 
Hemsidan 
Brukar du gå in och titta på Gransätras 
hemsida? Den lever i högsta välmåga och 
förändras ständigt. Alltid är det något nytt 
som har kommit till. Du har väl inte glömt 
bort adressen? 
www.hsb.se/stockholm/gransatra.  
För säkerhets skull kan du väl markera 
sidan som en favorit i din webbläsare, så 
att du snabbt och enkelt kommer åt den. 
 
Bredbandsenkät  
Vi vet inte hur många som besöker hemsi-
dan och vi vet inte heller hur många det är  

 
 
som har möjlighet att göra det. Det här är 
uppgifter som vi tycker skulle vara intres-
santa att få reda på. Vi vill därför göra ett 
litet experiment med en enkät om detta. Gå 
in på hemsidan. Under Nyheter i vänster-
spalten hittar du liten enkät som vi ber dig 
besvara. 
 
Det räcker att du skriver ditt namn och 
portnummer och sedan markerar om du har 
abonnemang via Bredbandsbolaget eller 
Modem, beroende på vad du använder för 
internetuppkoppling. Resultatet kommer 
att redovisas på hemsidan vad det lider. 
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Kompostera mera! 
Vår kompostanläggning –Aletrumman, har vi 
inte bara för att den erbjuder ett bra och miljö-
vänligt sätt att förvandla hushållsavfall till 
nyttig matjord. Genom Aletrumman kan vi 
faktiskt också hålla nere våra sophämtnings-
avgifter. Ju mer vi komposterar, desto mindre  

behöver vi frakta bort. På senaste tiden har 
dessvärre komposten blivit för torr vilket 
inte är riktigt bra. Enligt kompostexperter-
na beror detta på att vi komposterar lite för 
lite. Så se därför gärna till att Aletrumman 
fylls på regelbundet. 

 
 
 
 
Parkeringsplatser  
Vänd dig till vicevärden Sune Carlén om 

du behöver plats för bilen. 
Det finns ganska gott om 
parkeringsplatser att hyra. 

Även några med motorvärmare är 
lediga. Sune har också hand om garagekön. 
 
 

 
Golvbrunnar 
Det är många medlemmar som renoverar 
sina dusch- och badrum. Styrelsen rekom-
menderar att ni i samband med detta kon 
trollerar att golvbrunnarna fungerar till-
fredsställande och att ni gör en fuktmät-
ning av området omkring. Fuktmätare kan 
lånas av fastighetsskötaren.

Annonser 
 

Säljes   

Flickcykel 20", 300 :- 
 

Barnsäng, lätt demonterbar, 100:- 
 

Utmärkt som resesäng 
 

Hockeyspel, 50 :-  
 

Inlines (100:-) och gummistövlar (30:-) 
storlek 33 
 

Flickkängor och stövlar i märket VOX 
storlek 35 50:-/par 
 

Barnkläder i gott skick i storlek 130 - 
164 cl! Bra priser! 
 
Ur sortimentet: 
� 7 vår/vinterjackor 
� regnkläder    
� 16 jeans (varav 2 helt oanvända)  
� 15 flicktröjor  
� 6 pojktröjor  
� 6 kjolar  
� 5 skjortor och 2 västar 
 
Vanja Davidsson, 23:an 
tel 646 9660 eller 070-3127655 

Säljes 
 
2003-03-25 
Mac Performa 5260 14" komplett. 
Int. minne 40 mb Hårddisk 1,2GB 
CD-ROM-enhet och Diskett -enhet 
Startknappar:Progr. Övningar, Öv-
rigt 
Mycket tydlig bildskärm. P. 800:-K 
Åke Löwenberg T.6466437 
 
 
 
KÖPES�
Vill du sälja en bättre begagnad 
damcykel. Kontakta Karin Olsson, 
telefon 97 46 70 eller maila genom 
att klicka på namnet ovan. 
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Nygammal hustomte tillbaka 
I en förening som vår finns det ett stort behov 
av småreparationer mm som inte täcks av det 
avtal vi har med fastighetsskötaren. Vi har 

tidigare beställt dessa 
småreparationer från olika 
entreprenörer, som då 
debiterat normalarvode + 
moms.  
 
 

Styrelsen har nu träffat ett avtal med Leif Ale-
stedt, som lovat att hjälpa oss med ett antal 
arbetsuppgifter som ligger utanför avtalet med 
fastighetsskötaren. Vi är både glada och tack-
samma för att vi lyckats förmå Leif att ta fram 
spade och målarpensel till fromma för före-
ningen. 
 
Ser du därför Leif påta i jorden eller spika 
på någon planka så hälsa vackert och tacka 
honom gärna, men prata inte för länge med 
honom – han har ett arbete att utföra!!!! 
 
 
Avgående styrelseledamot 
Sven Göran Dahlgren har under maj flyttat 
från Gransätra och därmed avgått från sty-
relsen. I enlighet med stadgarna har den 
tidigare suppleanten. Fredrik Augustsson i 
och med detta blivit ordinarie styrelse-
ledamot. Vi tackar Sven Göran för värde-
fulla insatser i styrelsen. 

Tråkig incident vid lägenhets- 
försäljning. 
Vi har fått information om att vid några vis-
ningar av lägenheter här i Gransätra så har det 
dykt upp någon, som hävdat att inte invandra-
re skulle vara välkomna till Gransätra. 
 
Styrelsen ser allvarligt på denna typ av 
incidenter, som både är olagliga och mora-
liskt förkastliga. Helt bortsett från den ska-
da som dessa händelser kan ha medfört för 
säljarna och det dåliga rykte som förening-
en riskerar, så vill styrelsen gärna påpeka 
att vi självklart välkomnar alla människor 
oavsett ursprung till Gransätra. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
Föreningens stadgar        
Du som vill ha ett eget exemplar av Gran-
sätras stadgar kan hämta det på vicevärds-
expeditionen. För dig som föredrar att läsa 
eller ta ut dokument via datorn finns de på 
hemsidan. 
www.hsb.se/stockholm/gransatra 
 

 
 

Träff för nyinflyttade 

När man numera köper en lägenhet så 
sköts den mesta pappersexercisen av HSB 
centralt, och därför blir det naturliga första 
mötet med föreningen liksom inte av. Följ-
den blir tyvärr också en mer slumpmässig 
och ostrukturerad information till nyinflyt-
tade om vad Gransätra har att erbjuda.  
 
För att råda bot på detta så hade styrelsen 
inbjudit de, som inte har bott i Gransätra så 

värst länge till en särskild informations-
träff. Initiativet fick ett positivt mottagande 
och praktiskt taget alla inbjudna kom till 
träffen. Den 12 maj fylldes föreningsloka-
len av inte mindre än 21 nyinflyttade Gran-
sätrabor och deras barn. Vi noterar med 
glädje att det just nu finns fler barn än på 
länge. Finns det något bättre än när gårdar-
na fylls av barnskratt? 
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Festlokaler att hyra
Möjligheterna att ha fest i föreningslo-
kalen är som bekant begränsade. Fram-
förallt är det inte tillåtet att spela hög 
musik. Styrelsen har därför gjort en 
mindre inventering av hur tillgången på 
festlokaler ser ut i Sätra med omnejd. 
 
Skärholmens gård kan hyras för 5 500 
kronor (priset kan diskuteras något om det 
är fråga om en vardagkväll). Vill man an-
vända gårdens porslin, bestick m.m. kostar 
det ytterligare 15 kr per person. Festloka-
len rymmer upp till 70 personer. 
Telefon 710 66 33 (vardagar kl.10 - 14). 
 

Jakobsbergs gård (i Bredäng, 6 minuters 
promenad från T-banan) har flera olika 
alternativ. Södra flygeln, som också har 
ett bra dansgolv, tar emot 60 personer.  I 
Huvudbyggnaden får 40 gäster plats och 
Norra flygeln rymmer 25 personer. Samt-
liga hus är utrustade med mat- och kaffe-
sevis. Under fredag/lördag kostar det mel-
lan 500 – 800 kronor per timme, beroende 
på lokal.Vardagar är det billigare.  

Telefon 646 27 80. Information 
finns också på 
www.jakobsberg.org 
 
Kulan (vid Frösätra servicehus) 
är ett enklare alternativ för den 

som vill ha fest både ute och inne. Här får 
30 - 40 personer plats inomhus. Även om 
det finns en del porslin/glas och bestick 
bygger arrangemanget på att man tar eget 
med sig eller använder cateringfirma. En-
gångsmaterial är en annan möjlighet. 
Handdukar, toalettpapper ingår i hyran, 
som för varje tillfälle är 500 kronor, varav 
200 återbetalas när man lämnar tillbaka 
nyckeln. 
Telefon 070/722 09 82. Ami Johansson 
visar gärna lokalen och har också tips på 
hur man kan arrangera tillställningen. 
 

För den som undrar varför inte Sätra Gård 
finns med kan vi berätta att den inte längre 
hyrs ut för fest. En grekisk- ortodox präst, 
David Duerloo bor i flygeln och gården an-
vänds till olika aktiviteter inom församlingen, 
bl.a. ikonmålning. 

 

 
Rapport från Gransätraseniorerna 
Vi har träffats var tredje torsdag varje må-
nad med kaffe, bingo och många glada 
skratt. 
 

Den 4 mars hade vi en utflykt till Vin och 
sprithistoriska museet. Den sista torsdagen 
på terminen träffades vi på kvällen och åt 
en lätt vårsupé. 

 

Vi avslutade terminen med 
en dagsutflykt till Äleby 
Herrgård som ligger på Sela-
rö vid Stallarholmen, som 
mötte oss med strålande sol, 
skiraste grönska och backar-

na fulla av vit- och blåsippor. Avsikten 
med utflykten till Äleby Herrgård var att vi 
skulle deltaga i en ”Vildsvinssafari”, men 
först bjöds vi på en underbar lunch, sedan 

berättade värdfolket om gården och vi fick 
en rundvandring på gården och dess om-
givning. 
 

Sedan var det dags att ge sig in i ett mycket 
stort inhägnat område där det fanns vild-
svin och hjortar. Hjortarna höll sig på litet 
avstånd från oss men vildsvinen kom allde-
les inpå oss så vi kunde beundra de små 
årskultingarna. 
 

Vi avslutade med att handla i gårdsbutiken 
och sedan var det dags att återvända hem 
efter en mycket lyckad dag. 
 

Nu tar vi sommarlov och träffas igen i 
höst. Anslag kommer som vanligt att stå på 
anslagstavlan i varje port. 
Gransätraseniorernas styrelse önskar 
alla en riktigt trevlig sommar 
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Viktigt om cyklar  
Många som mer eller mindre regelbundet 
använder sina cyklar klagar på att det inte 

finns plats i våra cykelhus. 
Anledningen är att där står 
många skrotcyklar, cyklar som 
aldrig används, icke 
funktionsdugliga cyklar och 
cyklar som tillhör/tillhört någon 
som flyttat från Gransätra. 

 

Styrelsen har tidigare beslutat att alla cyk-
lar, stora som små, oavsett om de står i 
cykelhusen, elmätarrum, förrådsytor utan-
för f.d. soprum eller källargångar ska vara 
märkta med namn och portnummer. 

 
OBS den 23 juni sker följande: 
Alla omärkta cyklar men även skrotfärdiga 
cyklar eller inte funktiondugliga cyklar, 
oavsett om de är märkta eller inte, kommer 
att tas bort från utrymmena som nämnts 
tidigare och sättas in i ett förråd. Där blir 
det kvar i tre månader och om ingen under 
denna tid gjort anspråk på dem forslas de 
bort. Har du frågor om din cykel eller an-
nat som rör ämnet, ber vi dig kontakta vi-
cevärden Sune Carlén, telefon 88 85 85. 
 

Tack för din medverkan!  
 

 
 

Digital tv
Det diskuteras just nu mycket om digital tv. Så t.ex. har SVT och TV 4 lanserat nya digitala ka-
naler – 24, barnkanalen och TV4 +, som bara går att se om man kan ta emot digitala sändningar 
och i Riksdagen diskuterar man tidpunkten för nedsläckningen av det analoga marknätet. Vad 
gäller för oss i Gransätra och hur ska vi förhålla oss till allt det nya?? Vi har försökt att få fram 
svar på en del vanliga frågor. 
 

Vad är digital tv? 

 
 

Digital kallas det därför att programmen 
skickas som ettor och nollor - precis som mu-
siken i en CD-spelare. På CD-skivan får det 
plats mer information och kvaliteten är myck-
et bättre än på den gamla LP-skivan. Likadant 
är det med den digitala tv-tekniken  

jämfört med den analoga. Det betyder i de 
flesta fall att du får bättre bild och ljud i din 
gamla tv än du någonsin haft tidigare. De di-
gitala sändningar är nämligen inte lika känsli-
ga för störningar som dagens analoga. Digita-
la signaler tål att reflekteras och därför för-
svinner fenomen som skuggbilder i rutan helt. 
Vad man inte får glömma är dock att det i 
båda fallen fortfarande är innehållet som är 
intressant – inte tekniken i sig. 
 

Den stora poängen med att sända tv digitalt är 
att det ryms fler kanaler i luften, vilket gör det 
billigare att sända och fler program får plats i 
etern. På samma utrymme som en analog tv-
kanal, får det plats 4-5 digitala kanaler.

 
Nya möjligheter 

Med digital tv kan du göra mycket mer än 
bara titta på tv. De interaktiva tjänsterna ut-
vecklas kontinuerligt och interaktiviteten ger 
oss möjlighet till nya format av tv-program. 
Med digital tv kan du med hjälp av fjärrkon-

trollen delta i frågesporter, rösta i dokusåpor, 
sportevenemang eller i schlagerfestivalen. Du 
får också möjligheten att beställa hem filmer 
och se sportevenemang genom com hems 
”Pay per view”-tjänst.
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Distributionsformer
Det finns tre olika tekniker för distributionen 
av tv-bilden – marknät, parabol eller kabelnät. 
Gransätra har abonnemang hos com hem, som 

distribuerar via kabelnätet. Vi kan därför 
glömma allt som sägs och skrivs om marknä-
tet, satelliter och paraboler. 

 
Vad behövs för att kunna se digital tv

Tvärtemot vad många tror behövs det ingen 
ny, dyr och avancerad tv-apparat för att kunna 
se digital-tv. Din vanliga tv-apparat duger 
alldeles utmärkt. Det som krävs är två saker:  
 
1) En digital-tv-box som omvandlar de digi-

tala signalerna till analoga, som tv:n kla-
rar. 

2) Ett programkort (ser ungefär ut som ett 
telefonkort). Den stoppas i digital-tv-

boxen och ger dig det programutbud som 
du önskar. Kortet levereras av den digital-
tv-leverantör du väljer 

 
 
Digital-tv-boxen, kan du köpa hos radio och 
tv-handeln eller beställa direkt från com hem. 
Det finns olika digital-tv-boxar och det är 
viktigt att man skaffar en som passar för ka-
bel-tv.  

 
Måste man skaffa en box till varje tv-apparat?

Ja, om man vill kunna ta in fler än en kanal 
samtidigt på husets olika tv-apparater. Vill 
man dessutom spela in ett annat program än 
det man tittar på, så krävs det en box även till 
videon. Det beror på att digital-boxen innehål-
ler en mottagare. Det är bara den som kan ta 
emot den digitala signalen och föra den vidare 
till tv:n och/eller videon. Det fungerar på un-
gefär samma sätt som att man bara kan titta på 
ett program åt gången i en tv.  
 
Anledningen till att man kan titta på ett pro-
gram och spela in ett annat är att videon också 
innehåller en mottagare. Den tekniska utveck-
lingen går framåt och det är inte omöjligt att 
man på sikt löser detta. Hittills har det dock 

varit för dyrt att sätta två mottagare i boxen 
för att kunna titta och spela in två olika pro-
gram samtidigt. 
 
Vi har fått förslag att föreningen skall skaffa 
en digital-tv-box och sätta på den inkomman-
de ledningen till Gransätra. Teoretiskt skulle 
vi därmed kunna spara en massa pengar för  
våra medlemmar. Men av samma skäl som 
när det gäller att se på ett program och spela  
 
in ett annat, så är detta svårgenomförbart. 
Haken är att alla måste se på samma kanal  
samtidigt och vara överens när man ska byta 
kanal. Det kan bli knepigt!! 

 
Vad kostar det? 

Ingenting är gratis här i livet, det vet vi. Kost-
naden beror på det utbud du önskar och vilket 
abonnemang du väljer. Information om utbudet 

kan man få via com hem (www.comhem.se) 
eller hos tv-handlaren.  

 
Vad gör föreningen? 

Frågan om man vill ha digital tv eller ej är 
upp till varje medlem att avgöra. Föreningen 
har ingen roll eller funktion att spela i den 
frågan. Föreningen svarar för abonnemanget 
med com hem (som inom parantes sagt 
kommer att öka från c:a 50 tkr till 100 tkr 
nästa år!) och för service på anläggningen. 
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Det våras för panncentralen

 
 
När jag skriver detta är det vår i luften. 
Lövträden nedanför det grekiska temp-
let på berget börjar lägga sig till med 
den där fina violetta slöjan som marke-
rar lövsprickning. Och när du får det 
här i din hand är det redan försommar. 
Så kan det gå. På gårdarna och uteplat-
serna runtom i området går mina vänin-
nor med ansiktet vänt mot jorden, grä-
ver och sätter frön och plantor. Jag, 
som varken sår eller skördar, känner 
ofta en lätt utmattning över all denna 
energi och måste lägga mig ett tag på 
soffan. 
 Speciell utsikt har jag över 
min granne som bor på bottenvåningen. 
Ofta sneglar jag över kanten på bal-
kongen för att se om hon ändå inte tar 
en liten rast ibland. Jag tror inte att hon 
gör det. 

Hon heter Anne-May Eg-
nell, ett namn att lägga på 
minnet för oss som bor i 
Gransätra. För hon har 
stora saker på gång, även i 
rent bokstavlig bemärkel-
se. 
 En dag när 
hon råkar sträcka på ryg-
gen sticker jag åt henne 
några snabba frågor. Jodå, 
det är faktiskt så bekräftar 

hon, att hon gjort ett konstverk i kera-
mik som ska hänga på panncentralens 
södra vägg. 

Hon lägger ut ett antal delar 
av verket på golvet i vardagsrummet för 
att demonstrera hur det kommer att te 
sig. En kraftfull blomma i gult bildar 
centrum. Den ser ut som en solros, men 

det vågar jag inte säga eftersom jag är 
så obegåvad när det gäller blommor. 
Två stora fjärilar ska det också bli, skif-
tande i blått och orange, samt en del 
blad och insekter. Mycket anslående.  

Frågan är då hur man kan 
komma på idén att skapa ett konstverk 
speciellt för vår grandiosa numera ned-
lagda panncentral. Det har förstås sin 
historia. 

Ibland, när hon inte cyklar, 
tar Anne-May bussen till och från arbe-
tet i Fruängens servicehus. Där jobbar 
hon som gruppledare inom åldringsvår-
den, alltid nattskift. När hon kommer 
hem med bussen har hon alltid retat sig 
över att panncentralens vägg är så ful. 
Det satte igång en kreativ process.  

En morgon råkade hon stöta 
samman med den allestädes närvarande 
Margareta Koltay. Som bekant alltid i 
rörelse, men också alltid pigg på ett 
resonemang om livets väsentligheter. 

Mellan de båda damerna ut-
spann sig denna speciella morgon ett 
samtal präglat av sympati och samför-
stånd. Det slutade med att Anne-May 
åtog sig att göra en utsmyckning; hon 
hade redan tänkt ut hur den skulle se ut. 
Jobbet utfördes på den keramikkurs i 
Fruängen där hon går ett par timmar i 
veckan. Arbetet har tagit nästan ett år, 
eller en och en halv termin för att an-
vända hennes egen tidsberäkning.  

Nu är det i alla fall klart och 
när du läser det här kanske det redan 
sitter på plats. Glöm inte att hylla 
konstnärinnan med en liten tacksägelse 
när du går förbi. Det är hon värd. 
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Man skulle frestas tro, att 
allt som jag redovisat om Anne-Mays 
liv skulle vara tillräckligt för att hålla 
henne sysselsatt minst tjugo timmar per 
dygn. Men så är det inte. Hon är dess-
utom drivande i gårdsrådet på Norrgår-
den och starkt engagerad i områdets 
trädgårdsodlarförening. Syr och stickar 
gör hon, och fyra barnbarn kräver upp-
märksamhet av farmor. Icke att för-
glömma har hon dessutom två katter. 
Mor och dotter, Ida och Fisen, båda 
svarta som natten och ibland hotade av 
att bli uppätna av elaka hundar. 

Detta, med katternas vansk-
liga livssituation, hindrar henne dock 
inte från att lägga ut texten när det gäll-
er Gransätra. Hon blir nästan lyrisk. 
Grandiost område med fin samman-
hållning, frihet och hjälpsamma trevliga 
människor. Jag försöker den hårda lin-
jen. Vad skulle hon göra om hon var 
envåldshärskande drottning över Gran-
sätra. Hon tittar en smula hjälplöst på 
mig. Hon kommer inte på nåt. 

Men när vi skiljs åt anlägger 
hon för ett ögonblick en stramare ton, 
låter nästan sträng: ”Det är tillåtet för 
alla att påta på gårdarna. Och den som 
går förbi kan gott kosta på sig några 
vänliga ord till den som jobbar.” Jag 
tror inte att det var riktat speciellt till 
mig, men den kulan visste ändå var den 
tog. Jag försöker bära det som en man. 

Senare, på sofflocket, försö-
ker jag finna en mer stabil förklaring 
till hennes energi och plötsligt kommer 
jag på det: hon är oxe, född i det stjärn-
tecknet alltså. De är envisa rackare. 
Själv är jag också oxe för den delen, 
men bör nog betraktas som ett undan-
tag. 

Anne-Mays favoritblomma 
är fresia. Om det nu kan betyda något 
särskilt i just det här sammanhanget. 
  
Åke Olsson 
Port 39    
 

 
 

 
Glädje i Gransätra

Den vackra och ljumma kvällen den 4 juni samlades uppåt 70 
gransätrabor utanför panncentralen för att bevittna avtäckningen 
av vårt nya konstverk. 
 
Gun Lindgren, port 9, som är den som bott längst i Gransätra, 
fick i Kungens frånvaro avtäckta den skulpturgrupp, som nu 
pryder panncentralens gavel. Avtäckningen föregicks av lite 
allmänt sippande på någon pärlande dryck och av en festlig fan-
far, som Ulrika Sjöblom, port 41, blåste på sin trumpet. 
 
 ”Glädje”, som Anne-May Egnell kallar sitt konstverk kommer 
med all säkerhet bli ett blickfång och ett nytt igenkänningsteck-
en för Gransätra. 
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” Du ska inte bara bo - du ska trivas! ”  
HSB:s paroll ovan har fått styrelsen att göra en genomgång av de gemensamhetsskapande 
aktiviteter som finns inom Gransätra. 
 

 
 
Gårdsråden tar visst ansvar för våra går-
dar och uteplatser. De arrangerar varje år 
höst- och vårstädning med kaffe och korv-
grillning, som uppskattad avslutning. 
(Se nedan angående gårdsråd på mellangården) 
 

Trädgårdsodlarföreningen är en till-
gång för hela Gransätra. Var och en av oss 
kan njuta och glädjas med odlarna åt de 
prunkande rabatterna. Tillsammans� ordnar 
de som har kolonilotter arbetsdagar och 
gemensamma fester. 
 

Varje år inbjuder styrelsen till advents-
kaffe, ett välbesökt evenemang med mu-
sikunderhållning. 
 

I föreningslokalen finns en vävstuga. Del-
tagarna tar själva ansvar för verksamheten 
och den sociala samvaro man önskar ha.  
- 

Herrarna i bastuklubben badar bastu var-
je fredag. 
 

Gransätraseniorerna, som under ett an-
tal år bedrivit en interimistisk verksamhet 
har nyligen etablerat sig, utsett styrelse och 
gjort en verksamhetsplan för 2003. (Läs 
deras rapport på annat ställe). Seniorerna 
svarar själva för sin verksamhet och får ett 
årligt bidrag från föreningen. 
 

Under årens lopp har även några större 
gårdsfester anordnats, exempelvis vid ett 
par jubileer och efter den stora ombyggna-
den som gjordes 1992. Det har även hänt 
att något gårdsråd inbjudit granngårdarna 
på knytkalas. 
 

Under en period anordnade vicevärlden 
vad man kan kalla kulturaftnar med in-
bjudna föreläsare. 

 
 
 
 

Den fråga styrelsen nu ställer är om du som medlem anser att det finns behov av fler gemen-
samhetsskapande aktiviteter och om du är beredd att själv bidra till att starta och hålla igång 
sådana. 
 

Fyll i tabellen och lämna in den på vicevärdsexpeditionen före juli månads utgång. 
 

��������������������������������������������������������������������������������� 
 

Jag saknar följande aktiviteter:                   Jag vill själv bidra för att få igång den. 
Gårdsråd på mellangården  

  

  
 
Mitt namn är ______________________________________________________ 
 
Port nr:          ____________ 
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Dags för en och annan pekpinne                      
 
Under den här rubriken har vi samlat en blandning av gnäll från styrelsen och mer eller 

mindre berättigade ordningsregler och påpekanden, som vi tycker det finns anledning att 
tänka på. Till syvende och sidst handlar det om allas vår trivsel! 

 
 

 
Pinne 1. Undvik att stoppa in plastpåsar, 

kork, snören och annat skräp i ALE-
trumman. Det medför en massa 
extraarbete för oss. 
 

Pinne 2. När du slänger sopor. Brukar du 
kolla att det verkligen finns en sop-
säck att slänga din påse i? Det hän-
der ibland att den saknas. Släng då 
inte dina sopor just där. Välj en 
sopbehållare med sopsäck. 
 

Pinne 3. Rör inte huvudströmbrytaren i tvätt-
stugan. Det medför många onödiga 
utryckningar. (Eller som fastighets-
skötaren brukar säga: Ge faan i 
den!!).  
Det är också absolut förbjudet att 
tafsa på huvudströmbrytaren för den 
nya ventilationen. 
 

Pinne 4. Lägg inte grenar i komposten. Det 
finns en särskild plats för grövre 
grenar. 
 

Pinne 5. Platta till kartongerna när du slänger 
dem i grovsopen. Det sparar vi 
pengar på. 
 

Pinne 6. Om du brukar sova med öppet föns-
ter – se till att fönsterkarmen är torr 
och fin. Det finns risk för att den 
kan ruttna om man inte ser efter.  

 

Pinne 7. Det är inte tillåtet att använda vänd-
planen utanför hus A som parker-
ingsplats, annat än för in- och ur-
lastning. 

 

Pinne 8. Gästparkeringen är till för besökan-
de! Flera medlemmar med garage 
verkar tyvärr tycka det är bekvämt 

att använda gästparkeringen. Speci-
ellt vid stora helger händer det att 
besökare inte får plats då våra egna 
bilar står där. 

 

Pinne 9. Av hänsyn till dina grannar bör du 
inte köra disk- eller tvättmaskinen 
efter klockan nio på kvällen. Und-
vik även att duscha sent. 
 

Pinne 10. Har du större möbler eller annat du 
vill slänga i grovsopen. Kolla om 
inte Myrorna kan vara intresserade. 
Det sparar vi också pengar på.  
 

Pinne 11. Biltvätthallen är bara till för gransä-
trabor som hyr P- plats eller garage. 
Barn som flyttat hemifrån, vänner 
och bekanta får söka sig någon an-
nanstans.  
 

Pinne 12. Tänk på att stora cyklar inte får för-
varas i el-mätarrummen eller i förrå-
den utanför de tidigare soprummen. 
Där får bara småbarnscyklar stå. 

 

Pinne 13. Kylskåp och frysar får inte lämnas i 
soprummet - särskilda regler gäller!  

               Om du personligen inte har möjlig-
het att frakta bort din 
gamla kyl eller frys 
gör du klokt i att göra 
upp med butiken om 
att ta hand om den i 
samband med leveran-
sen av den du köper. 

  
               Närmasteåtervinningscentral finns i  
               Östberga, Huddingevägen/Sockenvägen
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Funtion  Namn   Port      Bostadstelefon 
Ordförande Jan Tillenius 15 464 70 41 
Vice ordförande Margareta Koltay 23 97 25 48 
Sekreterare Karin Olsson 39 97 46 70 
Ledamot Mats Bergman 33 708 95 23 
Ledamot Fredrik Augustsson 11 603 83 03 
Suppleant Susanne Lydin 10 88 15 63 
Ledamot Håkan Forsberg HSB 785 39 53 (ARBETE) 
 
 

   

Vicevärd Sune Carlén 4 88 85 85 
    
Revisor Solveig Ström 8 646 16 92 
Revisorsuppleant Ulla-Britt Nääf- Bergström 51 88 34 90 
    
Valberedning Vanja Davidsson 23 646 96 60 
 Linda Hagberg 8 18 33 95 
 Leif Ilsaas 2 646 63 92 
 
 
 

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN
 

Om du har synpunkter eller önskemål, som bör behandlas av styrelsen, kan det vara av 
intresse att veta när styrelsen har sina möten. Följande möten är preliminärt inplanerade 
fram t.o.m. Årsstämman.  
11 juni, 6 augusti,  20 augusti, 17 september och den 15 oktober. Årsstämman är pla-
nerad till den 23 oktober.  

 
Ofta har styrelsen extramöten så hör med vicevärden eller någon i styrelsen, om du har något 
brådskande ärende.  
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