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Informationsträff om nytt parkeringssystem 
Onsdag den 13 juni klockan 19.00 håller vi en informationsträff i Panncentralen med anledning 

av att vi i mitten av juni kommer att byta parkeringssystem från Estate till Q-park. Vi kommer 

vid detta tillfälle även att berätta om hur vi ligger till i projekten med fönster och belysning. Ni är 

alla varmt välkomna. 

 

Grillning 
Nu när sommaren är här är vi många som passar på att grilla. Därför vill vi påminna om de regler 

som gäller för grillning.  

- Det är bara tillåtet att grilla på grillplatserna på gårdarna, eller på din uteplats. Vid 

grillning på de gemensamma grillarna ska eget grillgaller användas. 

- Det är förbjudet att använda tändvätska, använd därför tändrör eller paraffinkuber för att 

få fart på glöden. 

- På balkongerna är det bara tillåtet med elgrillar. 

- Ni som grillar på uteplatsen ombeds flytta ut grillen en bit från husväggen, så att det inte 

osar in hos grannarna ovanför. 

- Kom ihåg att ta bort askan från grillen. När askan är avsvalnad kan den läggas i en vanlig 

påse och slängas som hushållsavfall. 

 

GDPR och ditt telefonnummer       
Vi vet var du bor!  … men kanske inte hur vi får tag på dig. 
 

Du har säkert fått en massa brev och mejl om den nya GDPR-förordningen. Men vi tänker inte 

trötta ut dig med andra upplysningar än att vi tänker följa alla regler om hur man ska hantera 

dina personuppgifter. De allra flesta uppgifterna om dig hämtar vi från HSB:s register. 
 

Förutom HSB-registren har styrelsen och vicevärden en lägenhetsförteckning med dina 

telefonnummer och ibland även din mejladress. De flesta av dessa uppgifter har du själv lämnat, 

andra kan vi ha hämtat från Hitta.se eller Eniro.se. Telefonlistan är ett väldigt viktigt hjälpmedel 

i den dagliga skötseln av Gransätra och den gör att vi snabbt kan få tag i dig, om det är något 

akut du, eller vi, behöver få veta.  
 

Telefonlistan får enligt GDPR-förordningen inte längre användas utan ditt medgivande.  
 

Du som inte vill att vi ska ha ditt telefonnummer eller mejladress: meddela oss detta genom att 

kontakta oss via styrelse@gransatra.se eller genom att ringa eller lämna ett meddelande till 

någon i styrelsen eller vicevärden, så stryker vi dessa uppgifter. Vi ber dig att senast den 15 juni  

meddela oss. Därefter kommer vi åter använda oss av telefonlistan.  
 

Om du inte tycker att det är något problem att vi har ditt telefonnummer behöver du inte göra 

någonting.  Vi tror att livet blir mycket enklare om vi snabbt kan kontakta varandra. Du vet alltid 

hur du ska kontakta oss –  det står på anslagstavlan i porten och på hemsidan. 

 

El- och vattenförbrukningen 
Förbrukningen under januari – april 2018 redovisas på avgiftsavierna för juli – september 2018. 

 

      Vänd  



Elkostnaden 
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift, blev 1,315 kr/kWh. Om vi delar periodens förbrukning 

av hushållsel med 153 får vi fram genomsnittsförbrukningen per lägenhet. Nedanstående tabell 

visar priset, periodens snittförbrukning och -kostnad per lägenhet och månad. 

  2016 2017 2018 

Period Avläsn   Kostn   Kostn   Kostn 

 dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån 

Nov, dec, jan 31 jan 1,333 952 423 1,360 924 419 1,446 933 450 

Feb, mar, apr 30 apr 1,242 837 346 1,285 788 337 1,315 843 370 

Maj, jun, jul 31 jul 1,136 626 237 1,149 610 234    

Aug, sep, okt 31 okt 1,165 672 261 1,193 717 285    
 

Varmvattenkostnaden   
Genomsnitt per lägenhet. Varmvattnet kostar 55 kr per m

3
.  

 2016 2017 2018 

Period Avläsn 

dag 

Förbr 

m3 

Kostn/ 

mån 

Förbr 

m3 

Kostn/ 

mån 

Förbr 

m3 

Kostn/ 

mån 

Nov, dec, jan 31 jan 3,95 217 3,96 218 4,17 230 

Feb, mar, apr 30 apr 3,98 219 4,05 223 4,13 227 

Maj, jun, jul 31 jul 3,21 176 3,44 189   

Aug, sep, okt 31 okt 3,24 178 3,52 193   

 

Miljöstugan 
Ett stort tack till Berit Stille som helt frivilligt ställer upp och ser till att vi varje dag möts av en 

lika välordnad miljöstuga! 

 

Sommarfikat blev succé 
Med recept från när och fjärran bjöd ett 20-tal gransätrabagare på kakor, piroger, små bakelser, 

vårrullar, jordgubbstårta… Faten dignade. Nyinflyttade och redan ingrodda/inbodda, äldre såväl 

som medelålders, barn och ungdomar, i en salig blandning, tog för sig av läckerheterna. 

Mångfalden var imponerande. Man blir glad och tacksam, när man tänker på att så många 

gransätrabor generöst har delat med sig av sina bästa recept och dessutom tillbringat flera timmar 

i sina kök för att bjuda på detta överdåd av godsaker och smakupplevelser. På Mellangården 

fanns det dessutom möjlighet för alla yngre att spela pingis, badminton och andra aktiviteter.  
 

Vi var långt fler än hundra personer och samtalen flödade. Det pratades på grannars vis om väder 

och vind och om hur ett sommarparty som detta stärker vikänslan och samhörigheten i vårt eget 

bostadsområde. Perspektivet vidgades  och gled över i en geografisk lektion om andra platser på 

världskartan. Samtal som ger insikt om att vi som bor i Gransätra är människor med erfarenhet 

och kunskap från många olika orter, länder och kulturer. En tillgång som kan tas tillvara över en 

fika. Men här lades också en grund för hur vi tillsammans kan bli duktigare på att hitta fler 

mötesplatser där just våra olika erfarenheter och intressen kan berika oss både som individer och 

som bostadsrättsförening.  
 

När sommarfikat var till ända hade Emmy Flensted-Waleij hunnit förvandla flertalet barnansikten 

till rena konstverk. Stort tack till alla duktiga bagare, till kökspersonalen som inte fick en lugn 

stund, till lekledarna och till alla andra, ingen nämnd ingen glömd, som hjälpte till att organisera 

fikat. Vädergudarna inte att förglömma. 

 

Tills nästa gång önskar vi en skön sommar!  
       Styrelsen    

 

PS. Men innan dess träffas vi på informationsträffen om parkeringssystemet den 13 juni! 


