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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. 

Bilplatser 

Styrelsen har beslutat att utöka 
antalet laddplatser för elbilar i 
föreningen. Det är stor efterfrågan 
på laddplatser, och de nya kommer 
att finnas tillgängliga på mittHSB så 
snart de är färdigställda.  
I samband med markarbeten runt 
hus reserveras ett antal platser när 
de blir lediga - därför kan det ibland 
finnas tomma platser eller vara lite 
lägre tillgänglighet till lediga platser 
på mittHSB. Så snart de är möjliga 
att söka läggs de ut igen! 

Information om skyddsrum 

Föreningens förvaltare har 
tillsammans med styrelsen ställt 
samman ett informationsblad om 
våra skyddsrum. Dessa kommer att 
sättas upp i skyddsrummen och 
läggas ut på hemsidan. Det är värt 
att notera att föreningen har 
många skyddsrum: läs gärna mer på 
MSB:s hemsida msb.se 

Regler för bytesrummet 

Det finns anslagna regler för 
föreningens bytesrum på 
Kabelgatan 28, dessa finns också på 
föreningens hemsida. Notera att 
möbler och större föremål inte får 
placeras i bytesrummet. Inte heller 
trasiga saker. Ställ inte dit något du 
inte tänker att någon annan kan få 
nytta av. Ingenting får sticka 
utanför markeringen, och är det 
fullt är det bättre att skänka det till 
välgörenhet i stället.  

Dränering och relining  

Styrelsen har beslutat att genom- 
föra markarbeten runt ytterligare 
hus med problem med inträngande 
vatten. Även husens avloppsledn-
ingar i bottenplattorna kommer att 
få relining. Nästa etapp berör 
Kabelgatan 18, 20, 28 och 30. Mer 
information kommer till de berörda 
husen så snart det finns tillgängligt.  
I samband med dräneringsarbeten 
förbättrar vi tillgängligheten kring 
entréer och anlägger nya rabatter 
för en trevligare utemiljö. 

En granne hjälper till 

Ett förtydligande kring den hjälpen 
Eje bistår med: Eje hjälper inte till 
att montera nya taklampor och 
andra fasta prylar. Däremot om 
man inte kan stå på en pall för att 
byta en befintlig glödlampa. Alltså 
inte sådant som en hantverkare 
normalt utför, utan mindre saker 
man ska göra i sin egen lägenhet 
men inte klarar! 

Asfaltering längs Kabelgatan 

Under sommaren asfalterar 
kommunen om längs Kabelgatan – 
som många säkert redan har märkt. 
Ett välbehövligt lyft för själva gatan! 

Glöm inte att kolla hemsidan! 

Det kommer många frågor - både 
till HSB boendeservice, förvaltare 
och styrelsen om information som 
finns på hemsidan. Så glöm inte att 
kolla där! Har man inte tillgång till 
internet går det givetvis bra att 
höra av sig om det finns frågor.  

Skapargruppen 

Skapargruppen som finns i 
föreningen startar upp den 6:e 
september och ses varje tisdag tom 
den 13:e december. Gruppen ses 
mellan kl. 18.00 - 20.00 i 
föreningens samlingslokal på 
Vantgatan 3. 
Alla är välkomna och det är ett 
trevligt sätt att träffa grannar. 
Ibland stickar vi, syr eller skapar 
något annat. Eller också kommer du 
och bara är med och skapar trivsel 
med dina grannar. Ibland hittar vi 
på något ute på stan till exempel 
biokväll. Väl mött! 

Information IMD el 

Tillsammans med detta blad delas 
särskild information ut om IMD-el. 
Som medlem och boende behöver 
man inte göra något, debitering 
sker retroaktivt tillsammans med 
lägenhetsavgift. Det är möjligt att 
logga in på en portal och följa sin 
elkonsumtion. Mer information om 
detta i det särskilda utskicket! 

Sommar och semester 

Det är längre svarstid för styrelsen 
under sommaren, och expeditionen 
är stängd i juli. Tänk på att hålla fint 
i området, ställ tillbaka bord och 
bänkar om de flyttas runt och håll 
fint på lekplatsen. Använd gärna 
grillplats och kom ihåg att inte grilla 
med kol eller gas på balkongen! 
Glad sommar! 
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