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 Information till brf Gransätras medlemmar. Utkommer sporadiskt mellan Gransätrabladen! 
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Viktig information till dig som har förråd eller cykel i port 8, 10 eller 12. 
 
Fredagen den 6 oktober utbröt en brand i källaren i hus H, dvs port 8, 10 och 12. Branden begränsades 
till skyddsrummet och lyckligtvis kom ingen människa till skada. 
 
Föreningens försäkring täcker skador på fastigheten samt eventuell städning av golv, väggar och tak i 
lägenheter och lokaler.  
 
Alla skador på kläder, möbler och övrigt lösöre i lägenheter, lokaler och förråd svarar den boendes 
försäkring för. Det gäller även rengöring av lösöre, utrymning av förråd och bortforsling av skadat 
gods. 
 

Alla förråd måste vara utrymda och tomma och alla cyklar bortförda 
senast torsdagen den 26 oktober. 

 
Det är viktigt att utrymningstiden respekteras eftersom det nödvändiga saneringsarbetet inte kan börja 
förrän skyddsrummet är helt tomt. 
 
Om du tillhör de drabbade är det av allra största vikt att du har kontaktat ditt försäkringsbolag. 
Föreningen har sin försäkring i Länsförsäkringar, som kommer att anlita Beg Bygg Sanering AB för 
saneringen. Det är bra om du meddelar ditt försäkringsbolag detta. Det är nämligen önskvärt och 
smidigt om även andra försäkringsbolag kunde anlita Beg Bygg, eftersom vi då skulle kunna få stora 
samordningsvinster. Då skulle man t.ex kunna skaffa en gemensam sopcontainer, vilket föreningens 
försäkring inte medger. Beg Byggs kontaktman är Hans Erinder, tel 550 397 65. 
OBS!Brandskadat gods får inte lämnas i grovsopen. 
 
Vi är tacksamma om du kan bekräfta att du gjort en skadeanmälan och även meddela vilket försäk-
ringsbolag du har, genom en lapp i brevinkastet till maskinistexpeditionen. Du kan också maila till 
jan.tillenius@swipnet.se. Meddela också om du har några skador som du anser ska täckas av 
föreningens försäkring, 
 
I morgon den 11 oktober kommer Beg Bygg att rengöra golvet i förrådsgången, lägga ut papp och sätta 
upp en provisorisk belysning.  
 
Polisen har varit här och undersökt brandplatsen, som inte längre är avspärrad. Man konstaterar att 
elden har startat i något av förråden närmast gaveln port 12. Man har också konstaterat att det inte är 
något el-fel som orsakat branden och inga tecken på att den varit anlagd. Mer information har vi inte 
för närvarande. Det har funnits ett rykte som sagt att branden har startat på flera platser samtidigt, men 
detta är helt fel.  
 
Styrelsen 


