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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. 

Välkommen	till	vår	bokklubb	

Nu har bokklubben startat igen! 
Varje onsdag kl 12-15 ses vi i sam-
lingslokalen och läser och pratar 
om den aktuella boken. Ingen an-
mälan behövs, bara kom. Vill du 
veta mer så hör av dig till Margot: 
031-12 99 81. Varmt välkommen! 

Utveckla	vårt	snickeri		

Vill du vara med och utveckla vårt 
snickeri till en bättre och trevligare 
verkstad?   

En snickerigrupp har startats 
som gärna vill ha fler medlem-
mar. Vill du vara med så mejla: brf-
graberget@hsbgraberget.se  

Förändrad	återvinning	

En viss förändring av återvinningen 
är på gång. Informationsbladet om 
vad som återvinns var kommer att 
uppdateras, håll utkik. Vi kommer 
bland annat att få återvinning av 
elektronik och farligt avfall på 
Vantgatan 3A på gaveln.  

Läs noga på behållarna, det är 
viktigt att vi lägger rätt avfall i rätt 
behållare. Är det fullt, gå till nästa! 

Elbilsladdning	 

Den medlem som har en elbil/elhy-
bridbil och vill ladda den på sin par-
kering vill vi informera om att vi 
har elbilplatser.  

Det är inte tillåtet att ladda sin 
elbil/elhybrid via motorvärmarut-
tagen på de ”vanliga” parkerings-
platserna.  

Dels av säkerhetsskäl, Elsäker-
hetsverket avråder från detta. Men 
det betyder även att det är före-
ningens el som används.  

Den mindre mängd el som ingår 
för en vanlig bilparkeringsplats är 
enbart för motorvärmare/kupé-
fläkt och inte för att ladda en el-
bil/elhybridbil.  

Rengör	spjället	i	fläkten	

Ibland kan vredet i fläkten kännas 
trögt. Det kan bero på att spjället 
och gummipackningen runt plattan 
är smutsiga och feta och har kletat 
ihop sig. Det är viktigt att vi håller 
detta område rent. Ta bort filter-
plattan och öppna spjället med 
vredet. Då syns det om smuts och 
fett fastnat. Det är tyvärr en bökig 
arbetsställning, men diskmedel och 
en tvättsvamp räcker ofta. Var för-
siktig med gummipackningen så 
den inte lossnar.  

Avgiftshöjning	2021 

Styrelsen beslutade på budgetmö-
tet i november att höja avgifterna 
för bostadsrätter i brf Gråberget 
med 3% från 1 januari 2021. Orsa-
ken är den höjning av tomträttsav-
gälder som vi står inför 2021-
2022. Föreningen har, precis som 
flera andra bostadsrättsföreningar, 
överklagat de nya avgälderna, men 
måste vara beredd på en höjning.  

Vi står även inför åtgärder vad 
gäller fasader och system för av-
lopp och dagvatten i husens grun-
der. Här har omfattande arbeten 
redan genomförts på Kabelgatan 8 
och 16, och styrelsen undersöker 
nu vilka hus vi skall gå vidare med.  

Styrelsen beslutade även att 
höja samtliga p-plats- och garage-
avgifter med 3% (detta gäl-
ler ej platser föreningen hyr i ga-
rage hos Trollängen). Detta för att 
fortsätta bekosta den renovering 

och breddning av p-platser som 
just nu genomförs.  

Badrumsrenoveringar	

Med anledning av den uppmärk-
samhet informationen angående 
våra badrum har skapat vill styrel-
sen påpeka att det var en upplys-
ning vi ville ge om att det i våra 
stadgar §31 står angivet vilket an-
svar varje bostadsrättshavare 
har. Se stadgarna på vår hemsida.  

Brandvarnare	

I dessa mörka tider tänder vi gärna 
levande ljus. Det är mysigt, men 
glöm inte att släcka dem också. Vi 
vill också passa på att påminna om 
att testa dina brandvarnare. 

Ta	bort	brandfarliga	vätskor	

Vid en inspektion på våra vindar 
upptäcktes att många av oss har 
brandfarliga vätskor i förråden. Vi 
ber er flytta t.ex. tändvätska och 
koncentrerad spolarvätska från för-
råden och istället förvara dessa i lä-
genheten på ett säkert sätt. 

God	jul	och	god	läsning!	

Styrelsen vill önska alla en fin jul! 
Vi uppmanar er också att ta, eller 
låna, böcker. I mellandagarna kom-
mer vi att ta bort böckerna i tvätt-
stugorna och samla dem i hallen 
utanför samlingslokalen.  


