
 

  Gransätrabarret
 

 Information till brf Gransätras medlemmar.

  

Cykel-loppis    Söndag 28 april!!
För snart ett år sedan rensade vi cykelhusen från omärkta "skrotcyklar". Ingen har hört av sig och gjort 
anspråk på de cyklar vi har haft i förvar och nu är det fritt fram för oss att arrangera en 
cyklarna.  Det kommer att ske söndagen den 28 april 
 

Du kan komma att göra ditt livs cykelfynd, så kom i tid. Vi träffas framför 
 

Cykelrensning i port 8 
I cykelrummet i port 8 finns idag ett antal cyklar. 
medan andra ser ledsna och förfallna ut. Vi kommer att hänvisa cyklarna till något av våra cykelhus och 
använda det friställda rummet till att bygga nya förråd. Du som 
flytta dem till ett cykelhus. Det är samma 
trånga, men det finns utrymme bl.a. i husen på Norrgården. De cyklar som 
bortforslas till ett låst förvaringsutrymme och slängas
forsla bort kvarvarande cyklar den 
 

Hushållssoporna igen 
I mars skrev vi om problemet med att varje vecka lämnas några sopsäckar kvar. De töms inte och vi kan 
inte slänga sopor där – om inte någon 
bättre. Vi kommer omedelbart att öppna upp den 3:e luckan i de allra flesta portarna. Men det kommer 
inte att hjälpa om inte DU ser till att fördela soporna bättre. Entreprenören stöder sig på avtalet att varje 
sopsäck inte får väga mer än 15 kg. Det är alltså vikten som är viktig, inte volymen. En sopsäck kan se 
halvtom ut men kan ändå väga mer än 15 kg. 
 
Det handlar om allas vår trivsel och 
 

1. Titta i alla luckorna och släng dina sopor i den lucka där du bedömer att vikten är lägst.
2. Sortera ditt matavfall. Släng det i kärlen vid panncentralen. Då gör du också en insats för miljön! 
3. Släng aldrig tidningar eller sopor, som hör hemma i miljöstugan
4. Är det fullt i din port, gå några steg extra till grannporten. Glöm inte det stora sopskåpet vid 41:an.
 

Styrelsen är i slutfasen av utvärderingen av 
kunna lägga en beställning inom någon vecka, men 
på plats.   
 

Tvättstugan utsatt för sabotage
Tyvärr har vi haft besök av vandaler som både klottrat på väggarna i tvättstugan och även slängt in färgat 
papper i en av torktumlarna, vilket förstört kläder. 
 

Lämna aldrig någon dörr olåst i tvättstugan. Varken ytterdörr eller dörrar till tvättstugan eller torkrum.  
 

Grillarna på gårdarna 
Vid den årliga lekplatsbesiktningen fick vi anmärkning på skicket på våra grillar. Det är svårt eller 
omöjligt att reparera grillarna. Styrelsen tycker att grillarna ä
vill därför ersätta dem men nya. Ett problem med grillarna är att vi som använder dem är dåliga på att 
hålla rent och städa upp efter oss. Vi efterlyser någon per gård som är villig att 
med uppgiften att se till att våra ordningsregler för grillning efterlevs. 
kasserade grillarna innan vi har någon per gård som ansvarar för dem. Du som vill göra en insats för 
trivseln på gårdarna, kontakta vicevärden Daniela eller
 

Sörgården är ett föredöme genom att Heléne Mueller redan har anmält sig som Grillombudsman.  
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28 april!! 
t ett år sedan rensade vi cykelhusen från omärkta "skrotcyklar". Ingen har hört av sig och gjort 

anspråk på de cyklar vi har haft i förvar och nu är det fritt fram för oss att arrangera en 
Det kommer att ske söndagen den 28 april kl 11:00 till 13:00.  

Du kan komma att göra ditt livs cykelfynd, så kom i tid. Vi träffas framför garage nr 28

I cykelrummet i port 8 finns idag ett antal cyklar. Efter tidigare uppmaning är en del ordentligt märkta 
medan andra ser ledsna och förfallna ut. Vi kommer att hänvisa cyklarna till något av våra cykelhus och 
använda det friställda rummet till att bygga nya förråd. Du som ännu inte har märk

et är samma nyckel till alla våra cykelhus. Vi vet att många cykelhus är 
trånga, men det finns utrymme bl.a. i husen på Norrgården. De cyklar som är omärkta kommer att 

ett låst förvaringsutrymme och slängas/säljas efter tidigast 6 månad
forsla bort kvarvarande cyklar den 28 april. 

I mars skrev vi om problemet med att varje vecka lämnas några sopsäckar kvar. De töms inte och vi kan 
om inte någon i styrelsen eller någon boende förbarmar sig och 

Vi kommer omedelbart att öppna upp den 3:e luckan i de allra flesta portarna. Men det kommer 
inte att hjälpa om inte DU ser till att fördela soporna bättre. Entreprenören stöder sig på avtalet att varje 

äck inte får väga mer än 15 kg. Det är alltså vikten som är viktig, inte volymen. En sopsäck kan se 
halvtom ut men kan ändå väga mer än 15 kg.  

Det handlar om allas vår trivsel och vi hoppas du kan göra din del för att underlätta:  

luckorna och släng dina sopor i den lucka där du bedömer att vikten är lägst.
2. Sortera ditt matavfall. Släng det i kärlen vid panncentralen. Då gör du också en insats för miljön! 
3. Släng aldrig tidningar eller sopor, som hör hemma i miljöstugan. 

det fullt i din port, gå några steg extra till grannporten. Glöm inte det stora sopskåpet vid 41:an.

Styrelsen är i slutfasen av utvärderingen av ett helt nytt system för hushållssoporna. Vi räknar med att 
kunna lägga en beställning inom någon vecka, men det kommer ändå ta nära ett halvt år innan vi har det 

Tvättstugan utsatt för sabotage 
Tyvärr har vi haft besök av vandaler som både klottrat på väggarna i tvättstugan och även slängt in färgat 
papper i en av torktumlarna, vilket förstört kläder.  

olåst i tvättstugan. Varken ytterdörr eller dörrar till tvättstugan eller torkrum.  

Vid den årliga lekplatsbesiktningen fick vi anmärkning på skicket på våra grillar. Det är svårt eller 
omöjligt att reparera grillarna. Styrelsen tycker att grillarna är trevliga samlingsplatser på gårdarna och 
vill därför ersätta dem men nya. Ett problem med grillarna är att vi som använder dem är dåliga på att 
hålla rent och städa upp efter oss. Vi efterlyser någon per gård som är villig att vara "Grillombudsman" 

ppgiften att se till att våra ordningsregler för grillning efterlevs. Vi kommer inte att ersätta de 
kasserade grillarna innan vi har någon per gård som ansvarar för dem. Du som vill göra en insats för 
trivseln på gårdarna, kontakta vicevärden Daniela eller styrelsen.  

Sörgården är ett föredöme genom att Heléne Mueller redan har anmält sig som Grillombudsman.  
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t ett år sedan rensade vi cykelhusen från omärkta "skrotcyklar". Ingen har hört av sig och gjort 
anspråk på de cyklar vi har haft i förvar och nu är det fritt fram för oss att arrangera en försäljning av 

garage nr 28.   

n del ordentligt märkta 
medan andra ser ledsna och förfallna ut. Vi kommer att hänvisa cyklarna till något av våra cykelhus och 

har märkt din cykel gör det och 
Vi vet att många cykelhus är 

är omärkta kommer att 
månader. Vi kommer att 

I mars skrev vi om problemet med att varje vecka lämnas några sopsäckar kvar. De töms inte och vi kan 
oende förbarmar sig och fördelar soporna 

Vi kommer omedelbart att öppna upp den 3:e luckan i de allra flesta portarna. Men det kommer 
inte att hjälpa om inte DU ser till att fördela soporna bättre. Entreprenören stöder sig på avtalet att varje 

äck inte får väga mer än 15 kg. Det är alltså vikten som är viktig, inte volymen. En sopsäck kan se 

för att underlätta:   

luckorna och släng dina sopor i den lucka där du bedömer att vikten är lägst. 
2. Sortera ditt matavfall. Släng det i kärlen vid panncentralen. Då gör du också en insats för miljön!  

det fullt i din port, gå några steg extra till grannporten. Glöm inte det stora sopskåpet vid 41:an. 

helt nytt system för hushållssoporna. Vi räknar med att 
det kommer ändå ta nära ett halvt år innan vi har det 

Tyvärr har vi haft besök av vandaler som både klottrat på väggarna i tvättstugan och även slängt in färgat 

olåst i tvättstugan. Varken ytterdörr eller dörrar till tvättstugan eller torkrum.   

Vid den årliga lekplatsbesiktningen fick vi anmärkning på skicket på våra grillar. Det är svårt eller 
r trevliga samlingsplatser på gårdarna och 

vill därför ersätta dem men nya. Ett problem med grillarna är att vi som använder dem är dåliga på att 
vara "Grillombudsman" 

Vi kommer inte att ersätta de 
kasserade grillarna innan vi har någon per gård som ansvarar för dem. Du som vill göra en insats för 

Sörgården är ett föredöme genom att Heléne Mueller redan har anmält sig som Grillombudsman.   
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Askkopparna på gårdarna 
Det är trevligt att se boende med barn och gäster, som utnyttjar och gläds åt våra gårdar. Det är det 
gårdarna är till för!  
Det är däremot mindre trevligt att sätta sig vid något bord där det står en överfull blomkruka full med 
illaluktande fimpar. Det är nästan genant att behöva skriva det, men visst tillhör det vanligt mänskligt 
hyfs att inte lämna tomflaskor eller fimpar efter sig när man går?   
 

Komposten 
Vi har nu grävt och forslat bort den gamla obrukbara komposten samt en hel del ris. Tyvärr har vi inte 
lyckats finna någon som är villig att ta på sig ansvaret att sköta komposten. I valet mellan att låta den 
förfalla eller att stängas, har vi kommit fram till det svåra beslutet att stänga komposten.  
Utan någon som sköter komposten befarar vi att området kommer se väldigt skräpigt och sorgligt ut och 
säkert bli ett eldorado för råttorna. Det nuvarande staketet runt platsen är också i mycket dåligt skick och 
sjunger på sista versen. Det är mycket möjligt att vi under nästa år kommer att behöva utnyttja platsen när 
vi renoverar fönster och fasader.  
 

Du som har trädgårdsavfall du vill bli av med, måste vi i fortsättningen hänvisa till Sätra återvinnings-
station på Strömsätravägen.   
  

Parkeringsproblem vid fotbollsturneringar 
Tyvärr blir vår gästparkering – och för övrigt hela området – överbelamrat med bilar som inte hör hemma 
här, när det är någon större fotbollsturnering på Sätra bollplan.   
 

Inför fotbollshelger ska vi göra vad vi kan för att informera besökare att vår parkering är privat. Vi 
kommer att sätta upp koner och varningsplakat. Vi har också gett Q-Park en lista på vårens fotbolls-
turneringar. Varje vecka från och med nu till och med den 19 juni är det matcher varje fredag och lördag 
men det förekommer även matcher onsdagar och söndagar. 
 

Om du vill ta reda på aktuella fotbollsturneringar kan du gå in på: https://booking.stockholm.se/ 
Klicka på ”Pågående aktiviteter”. Välj Sätra BP under fliken ”Anläggning”. Välj Fotboll under fliken 
”Aktivitet”. Välj från och till datum i kalenderbilderna. Klicka sen på ”VISA AKTIVITETSLISTA” så 
kommer spelprogrammet för Sätra BP upp som en lista. 
 

Mangelrummet 
I förra Gransätrabarret frågade vi om hur ofta det separata mangelrummet användes. Av de 28 som 
svarade använde 18 hushåll mangelrummet i genomsnitt två gånger per månad. Det är ett övertygande 
svar. Vi kommer även i fortsättningen att ha ett särskilt mangelrum öppet för spontanmangling!  
 

Vicevärdsexpeditionen 
På valborgsmässoafton kommer vicevärdsexpeditionen naturligtvis vara stängd. Daniela har dock lovat 
att hon under förmiddagens telefontid kommer att ha telefonen på och svara på frågor. 
 

Glöm inte…. 
… att vi väldigt gärna vill se dig på Årsstämman den 23 maj i Panncentralen. 
 

               GLAD PÅSK  

          önskar  


