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Extrastämma den 10 maj 2012. 
Medierna har flitigt rapporterat om de många inbrott som drabbat Stockholm under den senaste tiden. 
Tyvärr har även Gransätra drabbats. Trots stora insatser från Polisen verkar inbrotten bara öka och öka. 
Det är organiserade kriminella ligor som härjar. Just nu är det inhemska kriminella nätverk, som drabbar 
oss men erfarenheten säger att om någon månad börjar även internationella ligor komma hit.  
 
Det viktigaste mekaniska skyddet mot inbrott är att ha en säkerhetsdörr i klass 3. För lägenheter på 
markplanet är det minst lika viktigt att ha ordentliga lås på fönster samt brytskydd på balkong- och 
terrassdörrar. Polisen rekommenderar även värdeskåp. 
 
Styrelsen har funderingar på att hålla portarna låsta dygnet runt och har tagit in offerter på elektroniska 
portlås, som öppnas med samma bricka som går till tvättstugan och grovsopen.  
 
På extrastämman kommer styrelsen att presentera ett nytt låssystem och hur det skulle fungera. Där 
kommer vi också fatta beslut om vi vill införa det eller ej.  Kallelse med mer detaljerat innehåll kommer 
senare. 
 
 

El- och vattenkostnaden 1 november – 31 januari. 
Förbrukningen under november-11 – januari-12 kommer att redovisas på avgiftsavierna för april – juni 
2012. 
Periodens elkostnad har från årsskiftet påverkats av ny elskatt och av att Fortum har ändrat debiterings-
metoden från säkringstariff till effekttariff. Ändringen av tarifferna betyder bl.a. att elnätskostnaden 
högre på vintern och lägre på sommaren samt att den fasta kostnaden kommer att försvinna och ingå i 
den rörliga kostnaden. Periodens elkostnad blev 1,375 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. 
 

  2010 2011 2012 
Period Avläsn   Kostn   Kostn   Kostn
 dag Pris kWh /mån Pris kWh /mån Pris kWh /mån 
Nov, dec, jan 31 jan 1,364 1046 476 1,476 1030 507 1,375 977 448 
Feb, mar, apr 30 apr 1,515 875 442 1,325 847 374    
Maj, jun, jul 31 jul 1,184 614 242 1,331 613 272    
Aug, sep, okt 31 okt 1,236 731 301 1,335 699 311    
 
Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3.  
 
 

Nytt klimatstyrt värmesystem 
Vi kommer under mars installera ett nytt värmesystem från eGain. Systemet är väl utprövat och styr 
uppvärmningen av våra fastigheter utifrån mycket detaljerade väderprognoser. Det kommer att ge oss 
bättre komfort och ett jämnare inomhusklimat och förhoppningsvis även minska våra uppvärmnings–
kostnader.  
 



 

 
 
 

 
 
 

                    Till alla medlemmar i Gransätra Brf 
 
Det här brevet riktar sig främst till dig som tycker det kan vara kul 
att snickra, måla och fixa med olika grejor, laga sånt som är trasigt 
mm. Vi i styrelsen har funderat på att sätta ihop en grupp med lika-
sinnade ”fixare”. Tanken är att gruppen vid behov, kanske en gång på 
våren och en på hösten, samlas för att under ett par timmar tar sig 
an diverse uppgifter. Det kan vara att måla någon vägg på ett cykel-
hus, laga någon detalj, byta trasiga grejor, med mera. Allt bygger na-
turligtvis helt på frivillighet. Vi tror att vi i gruppen kan ha en trevlig 
stund med att gemensamt se till att trivseln i vårt område blir än 
bättre. Vi kan avsluta fixandet med god mat o dryck tillsammans. Vad 
tror du, är detta något för dig? Naturligtvis är det så att mycket av 
underhållet ska göras och görs, bl.a. av våra fastighetsskötare och 
trädgårdsskötare, men många uppgifter är av enklare slag som det 
kan tyckas lite onödigt att lägga ut stora summor på. 
Vad tror du, är detta något för dig? Fyll i nedanstående intressean-
mälan och lägg den i brevlådan utanför Panncentralen. 
 
                                          Styrelsen 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ja, jag är intresserad av att bidra med min hjälp! 
 
Namn………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadress…………………………………………………………………………….. 
 
Port………………………….    


