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Gråbergsbladet ges ut av HSB 
Brf Gråbergets styrelse. Bladet har 
ingen fast utgivning, utan delas ut 
vid behov, dock minst fyra gånger 
om året. Du kan tipsa styrelsen om 
innehåll, se kontaktvägarna nedan. 

Årsstämma 

Styrelsen har beslutat att hålla 
föreningens årsstämma torsdagen 
den 19 maj. Som vanligt kommer 
kallelse och årsredovisning att delas 
ut till samtliga hushåll innan.  
 Läs mer om årsstämma och 
motioner i föreningens stadgar som 
bland annat finns på hemsidan.  

 

Intresserad av styrelsearbete? 

Valberedningen letar efter 
medlemmar som är intresserade av 
att engagera sig i föreningen. De 
letar både efter personer som är 
intresserade av styrelsearbete, men 
särskilt personer som vill vara 
internrevisorer! Det är ett viktigt 
uppdrag som går ut på att granska 
styrelsens och föreningens arbete 
löpande. Föreningen har också en 
extern revisor utsedd av HSB 
Göteborg. Valberedningen 
presenterar förslag på styrelse och 
revisorer på årsmötet i maj 

Är du intresserad? Ta kontakt, i 
första hand, med valberedningen 
eller med styrelsen som kan berätta 
mer. Styrelsen finns på mejl eller på 
vår expeditionstid andra tisdagen i 
varje månad. Valberedningen når 
man på mejl: 
ing.goransson@gmail.com 

Dräneringsprojekt  

Dräneringsprojektet pågår – och 
styrelsen har beslutat att renovera 
gångvägen ner till föreningslokalen 
samt vägen och trappan mellan 
Vantgatan 3 och Kabelgatan 20. 
Näst på tur under året är Kabelg. 
18, 20, 28 och 30. När handlingar 
finns tillgängliga kommer de 
berörda husen att informeras. 

Rensa i trapphusen  

I flera trapphus står det pulkor, 
cyklar, barnvagnar, rullatorer, 
pinnar och annat som inte får stå 
där. Vi uppmanar alla att rensa bort 
prylar som inte skall vara i 
trapphusen. Dessa kan utgöra en 
fara vid utrymning och gör det svår- 
städat. Det skall dessutom se 
trevligt ut i våra entréer. Om vi inte 
rensar i trapphusen måste vi be 
fastighetsskötarna att röja – ett 
kostsamt merarbete. 

Vi vill också påminna om att inte 
förvara mycket krukväxter och 
annat i fönstren i trapphuset. Dessa 
måste vara åtkomliga för 
städpersonal och fastighetsskötare. 

IMD el 

På årsmötet 2021 gav föreningen 
styrelsen i uppdrag att införa 
individuell mätning och debitering 
av hushållsel – genom att teckna 
ett gruppavtal för föreningen. 
Debiteringen kommer sedan på 
avgiftsavin och medlemmars 
nuvarande elavtal tas över av 
föreningen. Styrelsen arbetar aktivt 
vidare med det och har uppdragit 
HSB att projektleda arbetet. 
Information kommer - särskilt till de 
hus som berörs först, så snart det 
är dags (förhoppningsvis innan 
mars månads utgång).   

Höga kostnader för vatten och el 

Det har troligen inte undgått någon 
att elpriserna har varit mycket höga 
under vintern. Detta påverkar ju 
inte bara vår hushållsel, utan även 
fastighetselen.  

Vi har även haft stora kostnads-
ökningar på vatten. Vatten-

förbrukningen ingår i avgiften – 
ökande förbrukning och avgifts-
höjningar från Göteborg Kretslopp 
och Vatten kommer att påverka 
föreningen. Tänk på att spara på 
vattnet – var medveten om din 
vattenförbrukning!  

 
Gemensamma utemiljöer 
Nu är snart våren här och vi börjar 
använda våra utomhusmiljöer allt 
mer. Det är väldigt roligt att de är 
så populära! Tänk på att hålla 
ordning på grillplatsen och plocka 
bort leksaker från gångvägen vid 
lekplatsen. Se dessutom till att 
lådan för lekmaterial är stängd.  

 
Planerat underhåll 
Styrelsen arbetar aktivt med 
underhållsplanen och under nästa 
år (2023) kommer vi att börja 
arbeta med att uppdatera fasad, 
fönster och tak på Kabelgatan 24, 
33, 35 och Vantgatan 2. Vi vet ännu 
inte hur arbetet kommer att gå till 
eller när det sker exakt, men vi vet 
att de husen står på tur. När vi vet 
mer kommer vi att informera.  

Bokmarknad 

I hallen utanför expeditionen och 
gemensamhetslokalen finns det 
böcker som man ger än gärna få ta 
med hem. Just nu för många! 

Vill du hjälpa till att hålla ordning, 
sortera och rensa bland hyllorna? Vi 
letar efter någon som vill ta ansvar 
för att hålla ordningen. Hör av dig 
till styrelsen! 
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