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NytNytNytNyttttt    i Gransätrai Gransätrai Gransätrai Gransätra    
Vid panncentralen är just nu en bit av marken avspärrad med plastband. De sitter där för att skydda en 
ömtålig och nyanlagd gräsmatta. Plastbanden gör det också lite svårare att komma åt att se det vackra 
stenparti, som Anne-May Egnell Alestedt  med hjälp av Maggan Koltay och Pia Öreheim har anlagt. Nu 
är det emellertid dags att klippa bandet och inviga den lilla parken!  
 
 

 
 

I samarbete med Gransätras Seniorer vill vi bjuda in dig till vernissage 
av vår nya oas 

Torsdag den 19 sept kl 13.00Torsdag den 19 sept kl 13.00Torsdag den 19 sept kl 13.00Torsdag den 19 sept kl 13.00 

Samtidigt har vi möjlighet att titta in i de nya lägenheterna som Nordupplands Bygg 
håller på att färdigställa på Gransätragränd 43. 
 
När vi har stillat vår nyfikenhet finns det möjlighet att få en kopp kaffe och en kaka 
tillsammans med Seniorerna i Panncentralen. 

Välkommen! 

 

 

ElElElEl----    och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 och vattenkostnaden 1 majmajmajmaj    ––––    33331111    julijulijulijuli....    
Förbrukningen under maj – juli -13 kommer att redovisas på avgiftsavierna för okt – dec 2013. 
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,228 kr/kWh.  
Om vi delar periodens förbrukning av hushållsel med 150 får vi fram genomsnittsförbrukningen per 
lägenhet. Nedanstående tabell visar priset, periodens snittförbrukning och -kostnad per lgh och månad. 
 

  2011 2012 2013 
Period Avläsn   Kostn   Kostn   Kostn 
 dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån 

Nov, dec, jan 31 jan 1,476 1030 507 1,375 977 448 1,459 1 021 496 
Feb, mar, apr 30 apr 1,325 847 374 1,418 865 409 1,351 872 393 

Maj, jun, jul 31 jul 1,331 613 272 1,298 635 275 1,228 633 259 

Aug, sep, okt 31 okt 1,335 699 311 1,303 734 319    
 

Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3.  
 
 

Årsstämma denÅrsstämma denÅrsstämma denÅrsstämma den    24 oktober24 oktober24 oktober24 oktober    
Du har väl noterat att vi har årsstämma den 24 oktober! Det är då du har möjlighet att göra din röst hörd 
och få styrelsen att besvara dina frågor!  Välkommen!!    
  
 
      Styrelsen 


