
1 (3) 

  Gransätrabarret    december 2019   

  

Information till oss som bor i brf Gransätra.    www.hsb.se/stockholm/brf/gransatra/                 Nr 77 

  

Snön ligger (snart) vit på taken, kanske är endast Gransätras förening vaken. 

Snart har ännu ett år passerat och mycket har hänt i vår förening. Vi har 

exempelvis fått en ny styrelse, nya lekredskap har kommit och gamla har 

renoverats. Vi har målat om på parkeringen, haft en cykelauktion och renoverat 

delar av Panncentralens ventilationssystem. I årets sista Gansätrabarr kan du ta 

del av det senaste som hänt i föreningen. Trevlig läsning! 

 

Fönster och fasadrenovering 
Under hösten bjöds alla medlemmar in till extrastämman om kommande fönster- och fasadrenovering.  

Det var stor glädje för oss i styrelsen att stämman var välbesökt. Några viktiga beslut fattades denna kväll: 
1. Fönster och fönsterdörrar 

Föreningen gavs rätt att byta ut samtliga fönster och fönsterdörrar i alla lägenheter. 

2. Fasadrenovering 

a) Samtliga gavlar på fasaden kommer tilläggsisoleras.  

b) Fasaden kommer få ny färg och det blir varmgul med vita fönsterbågar. 

c) Entréerna kommer byggas om enligt styrelsens förslag. 

3. Övertagande av underhållsansvar under ombyggnadstiden 

Föreningen kommer att överta medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden för de 

åtgärder som följer av fönster- och fönsterdörrbytet. 

 

Är du intresserad av att läsa mer om besluten på stämman är du varmt välkommen att läsa protokollet 

som finns på Gransätras hemsida samt presentationsmaterialet. Informationen hittar du på nyhetssidan.   

 

I samband med renoveringen kommer alla växter och annat som står närmare än 1,5 m från fasaden 

behöva plockas bort, det gäller även trätrallen på uteplatsen. Det ansvarar varje bostadsrättsinnehavare för. 

Det är viktigt att det görs innan renoveringen påbörjas på respektive huskropp så att arbetet inte försenas. 

Information om när din huskropp kommer renoveras får du i god tid innan. Tänk även på att all växtlighet 

som planteras eller annat som placeras på bostadsrättsinnehavarens uteplats inte får överstiga höjden av 

staketet, enligt Gransätras trivselregler ”Gransätra ABC” som du har fått utdelad i din brevlåda. Du hittar 

även länken till skriften på hemsidans förstasida.  

 

Nytt sopsystem 
Måndagen den 27 januari inviger vi Gransätras nya och moderna sopsystem. Samma dag kommer det 

gamla sopsystemet att låsas slutgiltigt, det töms för sista gången den 4:e februari. De sista spåren av vårt 

gamla system försvinner helt i samband med fönster- och fasadrenoveringen. Mer information kommer 

på hemsidan framöver.  

 

I våra nya sopbehållare slänger du både matavfall och restavfall. Övriga sopor sorteras som vanligt i vår 

fina miljöstuga som är till för oss och för vår miljö. Ju flitigare och bättre vi blir på 

att sortera, desto bättre förutsättningar skapar vi för våra barn och barnbarn att växa 

upp i en frisk, ren och hållbar miljö. Du har med andra ord allt att tjäna på att 

sortera mera. Möbler och farligt avfall ska köras direkt till en återvinningscentral  

av de boende själva och får inte ställas in i vår miljöstuga. Besök gärna vår 

hemsida för att få mer information om Gransätras sopsystem.  
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Ny fastighetsskötare 

Avtalet med Sjödalens Bygg & Fastighetsservice AB upphör 

den sista december 2019. Vi har haft ett mycket gott samarbete 

med Sjödalen under hela tio år vilket vi är tacksamma för. Nu 

välkomnar vi FSS Fastighetsservice AB som ska ta över 

fastighetsskötseln från 1 januari 2020. De är tillgängliga för oss 

samtliga veckodagar och kommer till Gransätra när jobb ska 

utföras eller felanmälan har gjorts. Däremot kommer de inte 

sitta i Panncentralen specifika dagar som tidigare fastighets-

skötare har gjort. Mer information om vår nya fastighetsskötare 

hittar du på hemsidan. 

 

Nya garageportar 
Nu har nya lättmanövrerade garageportar blivit installerade på garagelänga 1, 2 och 4. I samband med 

det har samtliga lås och nycklar bytts ut på alla garageportar (även i länga 3). Vi vill tacka alla 

involverade för ett fint samarbete. Lite arbete med en del garage kvarstår men era bilar behöver inte 

flyttas då.   

 

Är du intresserad av att hyra ett garage? Hör då gärna av dig till vicevärden. Kontaktuppgifter till 

Daniela finns på anslagstavlan vid porten eller på hemsidan där du även kan läsa mer om arbetet med 

garageportarna. Du kan även vända dig till vicevärden om du är intresserad av att hyra ett förråd, 

exempelvis finns det ett litet som lämpar sig utmärkt för förvaring av bildäck. 

 

Håll snyggt i ditt garage 

Innehavaren av garage ska själv se till att det hålls fritt från löv, skräp, snö och annat bråte. När du har 

sagt upp din garageplats ska du lämna den i gott skick. Det vill säga; städa, sopa rent och rensa bort allt. 

 

Cykelhusen 
Kom ihåg att alltid låsa cykelhusen efter att du hämtat eller lämnat din cykel där, så ingen obehörig kan 

komma in och förstöra och stjäla saker.  

 

Lekplatser på gårdarna 
Gransätra har tre fina gårdar med lekplatser, dessa ska vi sköta om så att Gransätras barn kan fortsätta 

leka säkert här i många år framöver. Under året har vi reparerat vissa saker på lekplatserna. Styrelsen 

arbetar nu med att ta fram en tidsplan för de saker som är i behov av att repareras framöver. Då 

kommande fönster- och fasadrenovering påverkar detta arbete ser vi över hur vi på bästa sätt kan 

genomföra det på bästa möjliga sätt.   

 

Valberedningen informerar 
Valberedningen söker kandidater som vill engagera sig i vår förening/styrelse under kommande 

mandatperiod.  

Det är några månader kvar till nästa årsstämma då styrelsen fastställs, men för att uppnå bästa möjliga 

resultat påbörjar vi i valberedningen vårt arbete redan nu.  

Välkomna att kontakta någon av oss i valberedningen: 

Namn E-mail Tel.nr 
Alex Hanna Elias alhe02@kth.se 076-083 88 86 
Brittmarie Karlsson brittmariekarlsson@hotmail.com 070-440 14 06 
Helene Mueller tinnemueller@hotmail.com 073-616 14 82 
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Jul i Gransätra 
Julen firades in med en sedvanligt adventskaffe i Panncentralen. Det var en mycket fin 

tillställning och vi tackar alla frivilliga som bidrog till att göra denna tillställning 

möjlig. Förutom gott kaffe fick gästerna njuta av fin sång från Brittmaries kör 

Mälarton samt av Gransätras barnkör. Du kan se bilder från adventsfirandet på 

Gransätras hemsida. 

 

Denna mörka tid på året är det mysigt att tända ljus. Därför påminner vi om att 

levande ljus, en glömd påslagen spis samt el- och batterier är de främsta 

brandorsakerna så här års. Du kan lätt brandsäkra ditt hem genom att kontrollera 

att brandvarnarna fungerar. Om olyckan trots allt skulle vara framme är det bra 

att ha en pulversläckare och en brandfilt nära till hands i hemmet.  

 

Julen varar inte ända fram till påska, men en bit in i januari. När det därefter är dags att städa ut julen ber 

vi dig att lägga din gamla gran vid flaggstången ute vid vändplanen mitt emot panncentralen senast 

fredag den 31 januari 2020. Dessa kommer att omhändertas av föreningen för återvinning.  

 

El- och vattenförbrukning 
Traditioner i all ära, men vi har valt att ändra på traditionen att redovisa det fina specificerade utfallet  

av el- och vattenförbrukning i Gransätrabarret framöver. Denna information hittar du istället på vår 

hemsida framöver, bakom fliken ”Om föreningen”. Här finns det ett avsnitt som heter ”El- och vatten-

mätning”. Du kommer även till denna sida genom att klicka dig vidare från nyheten om detta som finns 

publicerad på hemsidan. Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1 kr och 25 öre per kWh och 

varmvattnet kostar 55 kr per kubikmeter.  

 

Nyheter på hemsidan 

Följ Gransätras hemsida där du kan läsa om nyheter och vad som händer och sker:  

www.hsb.se/stockholm/brf/gransatra 

 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka för ett fint år och önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

 

Styrelsen 

Richard, Micke, Hans, Rigas och Malin  

 

 

 

 

 

 


