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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 
Den 19 maj genomfördes 
föreningens årsstämma i Carl 
Johans församlingshem. Drygt 45 
medlemmar närvarade, bjöds på 
fika och diskuterade föreningens 
föregående år och aktuella frågor. 
Det blev en trevlig kväll! Styrelsen 
välkomnar dessutom fyra nya 
ledamöter. Protokoll kommer att 
finnas tillgängligt på hemsidan och 
expeditionen. 
 
IMD el 
Som styrelsen meddelat tidigare 
har föreningen efter stämmobeslut 
2021 upphandlat gemensamt 
elavtal för samtliga medlemmar 
som kommer debiteras kvartalsvis 
på fakturan tillsammans med 
avgiften från HSB. Precis som innan 
betalar varje medlem bara för det 
den själv använder i sin lägenhet. 
De individuella elnäts- samt 
elhandels-abonnemangen har 
upphört att gälla.  
Eftersom elhandelspriset har 
varierat mycket under våren har 
styrelsen valt att binda 
elhandelsavtalet på ett år till 2023-
06-30, då en ny upphandling 
genomförs. Priset som gäller fram 
till och med 2023-06-30 är 1,85 
kr/kWh och kommer som sagt att 
debiteras kvartalsvis. Notera att 
inga övriga fasta kostnader 
tillkommer för din elförbrukning. 
Ett informationsblad med fördjupad 
information kommer att delas ut till 
alla medlemmar.  
Styrelsen arbetar även aktivt med 
att minska och effektivisera 
elförbrukningen, och undersöker 
bland annat möjligheten att 
investera i solceller.  
 

 
Gråbergets egen fixare 
En hälsning från föreningens 
tidigare förtroendeman, Eje 
Andersson, som efter sina 15 år på 
expeditionen är väl förtrogen med 
våra fastigheter och lägenheter: 
Sedan Eje gick i pension har han 
ideellt hjälpt medlemmar med 
diverse saker, inte minst 
övergången till Telenor. 
Erbjudandet har hittills endast 
funnits i facebookgruppen HSB brf 
Gråberget, men nu går vi alltså ut 
till alla medlemmar. 
Det Eje hjälper till med är frågor 
och problem av enklare art, som 
han som “vanlig granne” 
förhoppningsvis kan lösa. Exempel 
är “vad och var” i lägenheten, 
koppla in bredband och TV, fixa 
lampor i taket, laga saker som inte 
kräver specialbehörighet etc. 
Han svarar inte på frågor om 
ansvar, underhåll, reparationer etc. 
Kontakt: fås genom facebookgrupp 
eller styrelsen. 
Nu vankas det sommar och Eje 
kommer att vara ute länge och 
bilcampa. Men han svarar ändå 
gärna i telefon eller på mejl. 
Ett trevligt initiativ som ökar 
kontakten grannar emellan! 
 
Avlagda innerdörrar 
Styrelsen har beslutat att avveckla 
förrådet med avlagda innerdörrar 
dit medlemmar har kunnat lämna 
in och köpa innerdörrar. Detta på 
grund av lågt intresse att köpa dem, 
eftersom de är i så dåligt skick. De 
innerdörrar som finns kvar står i 
trädgårdsförrådet på gaveln av 
Vantgatan 3 och går bra att hämta 
fram till sista juni. Därefter kasseras 
de.  

Ny termostat i bastun  

Det är installerat en ny termostat i 
bastun. Tidigare har det suttit en 
där det varit möjligt att ställa in 
temperatur – men den har tyvärr 
gått sönder flera gånger. Nu är en 
termostat installerad som har ett 
temperaturläge, likt sådana som 
sitter på träningsanläggningar och 
badhus. Skälet är att det är många 
som nyttjar bastun med högt 
slitage som följd, och byte av 
termostat är kostsamt. Vi hoppas 
att denna håller längre! 
Tänk på att göra rent och slänga 
dina sopor om du lånat bastun – så 
att vi kan hålla den öppen för alla 
medlemmar att boka! 
 
Gångjärn på balkongerna 
Ett tips för sommaren är att smörja 
gångjärnen på balkongdörren, så 
att de inte knäcks. Gångjärnen är 
medlemmens ansvar, och kan vara 
svåra att byta när de väl går sönder.  
Att smörja dem med lite spray eller 
liknande förlänger livslängden! 

 
Sommar och semester 
Under sommaren har styrelsen 
längre svarstid på mejl och inte 
heller öppet på expeditionstiden i 
juli. Även fastighetsskötare har 
semester, men med vikarier – som 
är mer ovana vid området.  
Tänk på att hålla fint i området, 
använd gärna grillplats och kom 
ihåg att inte grilla med kol eller gas 
på balkongen! 
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