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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. 

Miss	om	avgiftshöjning	

Som ni kanske sett av anslaget i 
trapphusen har HSB missat att 
lägga på höjningen av årsavgiften 
på avierna för det första kvartalet. 
Höjningen för årets första tre må-
nader kommer istället att debiteras 
retroaktivt på avierna för andra 
kvartalet. HSB ber om ursäkt för 
det som har inträffat och hoppas 
att det inte innebär problem för 
föreningens medlemmar. 

Sopsortera	rätt!	

Vi ber alla att respektera nödvän-
digheten av att sopsortera rätt. Det 
är absolut förbjudet att placera av-
fall UTANFÖR kärlen i återvinnings- 
och soprummen. Endast avfall som 
får plats i behållaren får placeras 
där.  

I varje trapphus finns en förteck-
ning över var vi kan återvinna vad. 
Är det fullt så ber vi er gå till nästa 
ställe.    

Vi äger den här bostadsrättsför-
eningen tillsammans och konse-
kvensen av att vi missköter våra 
återvinningsrum medför stora mer-
kostnader för föreningen som i 
längden kan leda till höjda avgifter 
eller att vi blir tvungna att stänga 
återvinningsrummen. Detta ef-
tersom Stena tar extraavgifter för 
det merarbete och sämre arbets-
miljö det innebär för dem. 

Max	8	pers,	inställda	grupper	

Vi vill uppmärksamma att med an-
ledning av Covid-19 är maxgränsen 
sänkt till åtta deltagare för både of-
fentliga och privata tillställningar i 
fest- och föreningslokaler, det gäl-
ler även vår bastu. Gränsen gäller 

från och med den 10 januari i år.  
Styrelsen har också beslutat att 

ställa in skapargruppen, bokcirkeln 
och barngruppens inomhusverk-
samhet tills vidare.  

Läs mer om rådande restrikt-
ioner på krisinformation.se.  

Boka	in	årsstämman	6	maj	

Boka redan nu in den 6 maj i kalen-
dern. Då håller föreningen sin ordi-
narie föreningsstämma.  

Var med och påverka! Motioner 
till stämman ska vara inkomna till 
styrelsen senast den 31 mars. De 
ska vara skriftliga och underteck-
nade med namn, adress och lägen-
hetsnummer. De lämnas till styrel-
sen via brev eller mejl. 

Trivselregler	i	tvättstugan 

Det är inte ovanligt att irritation 
uppstår i våra tvättstugor. Oftast 
beror det på missförstånd eller 
glömska. Vi ska städa efter oss i 
både tvättstuga och torkrum, torka 
av maskinerna och svabba golven. 
Glöm inte doseringsfacken, gummi-
tätningen och luddfiltren.  

Om vi följer de enkla reglerna 
ovan går arbetet smidigare och alla 
blir gladare. 

Utnyttja	vårt	nya	bredband!	

Bredbandsanslutningen till Telenor 
är nu igång och vi uppmanar alla 
som inte gjort det att ansluta sig. 
Kostnaden är 100 kr per månad 
och ingår i avgiften. Beloppet är 
förklarat med det krångliga ordet 
”informationsöverföringsbelopp” 
på avgiftsavierna. Enligt HSB är det 
tyvärr inte möjligt att ändra den 
formuleringen.  

Att vara ansluten till bredbandet är 
också en förutsättning för att Tele-
nors TV-tjänst ska fungera från 
2021-07-01 då Comhem-avtalet 
(kabel-tv) avslutas. 

Storstädning	i	snickeriet	

Har du material eller pågående 
projekt i snickeriet eller måleriet 
måste du märka upp dessa med 
datum, namn och telefonnummer 
innan den 15/3. Efter detta datum 
ska storstädning göras och då kom-
mer omärkt material att forslas 
bort från lokalerna. 

Snart	belysning	vid	lekplatsen	

Ny belysning är beställd till lekplat-
sen då många medlemmar efter-
frågat detta. Leveransen av arma-
turer är beräknad till i början av 
februari så om vädret tillåter på-
börjas arbetet i februari. 

Vad	är	det	för	containrar? 

Renovering och ombyggnationer 
pågår på Kabelgatan 8 och 16 efter 
dräneringsarbetena, för att få ord-
ning på cykelrummen och skapa 
mer plats.  

Under tiden står det containrar 
för tillfällig förvaring av cyklar för 
dessa hus  tills projektet är klart. 
Även mindre förändringar i cykel-
rummet på Kabelgatan 20 kommer 
att utföras. Arbetet beräknas vara 
klart i mitten av februari. 
 
 
 


