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 Information till brf Gransätras medlemmar. Utkommer sporadiskt mellan Gransätrabladen! 

               

 

Stamrenoveringen nästan klarStamrenoveringen nästan klarStamrenoveringen nästan klarStamrenoveringen nästan klar!!!!    
 

Våtrumsteknik har nu i stort sett fullföljt sitt uppdrag hos oss. Alla lägenheter och lokaler är klara. Det 

som återstår är visst uppfräschningsarbete i allmänna utrymmen. 

 

Vi vill förvissa oss om att alla är nöjda och belåtna med utförandet och att det inte finns några rest-

poster eller oklarheter vad gäller ekonomiska mellanhavanden, skaderegleringar eller outfört arbete.  

Därför ber vi dig som tycker att du har utlovade arbeten kvar, som inte blivit utförda, att senast 

fredagen den 18 augusti lägga en lapp i brevinkastet till föreningslokalen Gransätragränd 43. Notera i 

punktform dina synpunkter så kommer vi att gå igenom dem med Våtrumsteknik. 

 

Det är mycket viktigt att du hör av dig till oss med eventuella oklarheter, oavsett om du tidigare skrivit 

eller pratat med styrelsen eller Våtrumsteknik om ärendet. Har vi inte hört av dig senast den 18 augusti 

tolkar vi det som att du är nöjd med arbetet i din lägenhet.  

 

Kulvertarbeten 

Ett arbete som ingår i stambytesprojektet är renovering av kulvertar, dvs utbyte av de vatten- och 

värmerör som går mellan huskropparna. Detta arbete kommer att utföras av en annan entreprenör än 

Våtrumsteknik och kommer att starta omkring månadsskiftet augusti/september. Kulvertarbetet 

innebär naturligtvis vissa grävningsarbeten, men vi hoppas att det inte ska störa alltför mycket. 

 

Varmvattenmätning 

I slutet av september kommer Techem att börja montera varmvattenmätarna i lägenheterna. Mer infor-

mation om de praktiska detaljerna kring detta kommer senare. Enligt planerna kommer vi att börja med 

den verkliga avläsningen av förbrukningen från och med den 1 november. Debitering av förbrukningen 

kommer första gången på avgifterna för april – juni 2007. 

       

      Styrelsen 

 

Jubileumsfest den 2 september!Jubileumsfest den 2 september!Jubileumsfest den 2 september!Jubileumsfest den 2 september! 
 

Du har väl gjort en notering i din almanacka att Gransätra har en riktigt härlig 40-årsfest lördagen den 

2 september?? Evenemangstältet kommer att vara uppställt på Sörgården. 

 

Första passet är mellan kl 12.00 – 15.30. Så har vi en kort andhämtningspaus till kl 19.00 då festlighe-

terna fortsätter ända till kl 24.00.  

 

På programmet står bl.a. 5-kamp, lotterier, fiskdamm, musik och dans. Självklart finns förtäring i form 

av kaffe, te, saft, öl, korv mm mm. 

    Festkommittén hälsar alla hjärtligt välkomna!!  

 

PS.  

Alla andra kommer, så se till att också du är där!!      

    DS. 


