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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. 

Föreningsstämman	flyttad	till	
29	maj	

På grund av pandemin och de re-
striktioner som gäller kring antal 
personer som får delta i samman-
komster tvingas vi tyvärr även i år 
att genomföra stämman med post-
röstning. 

Vi vill understryka att det är vik-
tigt att göra sin röst hörd för att 
kunna påverka och uppmanar där-
för alla att fylla i poströstningsfor-
muläret. 

Styrelsen har beslutat att flytta 
stämman till den 29 maj för att 
kunna göra det möjligt att bjuda in 
så många som möjligt till digitala 
informationsträffar. Där kan vi få 
möjlighet att samtala kring de mot-
ioner och propositioner som in-
kommit.  

Det kommer även att finnas 
möjlighet till telefonsamtal angå-
ende stämman med styrelsen för 
den som inte kan delta digitalt.  

Information om detta kommer 
att anslås i trapphusen och på 
hemsidan. Så håll utkik! 

Medlemsundersökning	

Tack till alla som deltog i HSB:s 
medlemsundersökning.  

Styrelsen går nu igenom materi-
alet och återkommer i nästa Grå-
bergsblad med mer information 
om hur resultatet av undersök-
ningen såg ut och hur vi går vidare i 
det arbetet. 

Använder	du	inte	din	pallkrage?	

Vi har många fina pallkragar med 
möjlighet till odling i vårt område. 
Om du inte använder din pallkrage  
så glöm inte att anmäla det. Då kan 

någon annan få möjlighet att odla 
istället. 

Felanmäl	om	du	ser	råttor	

I hela Göteborg finns ett ökande 
problem med råttor i takt med 
byggnationer, sprängningar och 
grävarbeten. I föreningen gör vi 
olika insatser för bekämpningen av 
råttor. Vi vill därför uppmana alla 
att göra en felanmälan när vi ser 
råttor. Viktigt är också att beskriva 
platsen råttorna sågs på.  

Felanmälan görs enklast via ett 
formulär på hemsidan. Klicka på 
”Felanmälan” längst upp till höger i 
rubrikfältet.  

	Kolla	din	balkongdörr 

Om din balkongdörr knarrar eller 
kärvar kan det betyda att gångjär-
nen är på väg att gå sönder. Gång-
järn och beslag är ditt ansvar, det 
kan du se i broschyren Vem ska un-
derhålla bostadsrätten?.  

Är gångjärnen slitna kan de be-
höva bytas. Om det är ett enklare 
arbete gör fastighetsskötaren det 
åt dig mot arbets- och material-
kostnad. Är felet värre anlitar du 
eller fastighetsskötaren en firma 
och du betalar även då själv.  

Under ”Svar på allt” /  ”Under-
hållsansvar” på vår hemsida kan du 
även ladda ner broschyren om un-
derhållsansvar och vad som gäller.  

Elsparkcyklar	och		hänsyn 

Vi ber alla som använder elsparkcy-
kel att parkera dem respektfullt. 
Använd gärna de platser som finns 
avsedda för cykelparkering eller 
parkera nära husväggar. 

Tänk på att parkera dem så att 

framkomligheten inte hindras. Inte 
mitt på gångar eller utanför entré-
erna. Det blir särskilt problematiskt 
för de som använder rullator eller 
har annan funktionsnedsättning. 
Tack för visad hänsyn! 

Parkera	ditt	tvättbokningslås	

När din tvättid är över och du inte 
vet när det ska bli nästa gång, glöm 
då inte att placera låset i nedre ra-
den för att parkera det. Då blir det 
lättare för alla att se när lediga 
tvättider finns. 

På	hemsidan	finns	svar	på	det	
mesta		

Har du funderingar eller undringar 
om något och vill veta vad som gäl-
ler till exempel vid renoveringar el-
ler underhåll, glöm inte titta på 
hemsidan innan du kontaktar HSB, 
boendeservice eller gör en felan-
mälan. På vår hemsida finns svar 
på det mesta. 

Var	med	och	påverka!	

Är du intresserad av att vara med 
och påverka det som händer i vår 
gemensamma bostadsrättsför-
ening?  

Vill du delta i styrelsearbetet? 
Hör då av dig till Ingela Göransson: 
ing.goransson@gmail.com. Mobil: 
073-144 31 15. Det finns vakanta 
platser i styrelsen, valberedningen 
och som revisor. Kanske är det du? 
 
 


