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  Gransätrabarret  December -12 
 

 Information till brf Gransätras medlemmar.     Nr 45 
               
 

Rapport från årsstämman 
Det var en välbesökt stämma med 6o närvarande röstberättigade. Tillsammans med medföljande blev vi 
omkring 100 personer, som följde förhandlingarna i panncentralen. Föreningens ordförande Håkan 
Hallgren hälsade alla välkomna och till mötesordförande valdes Christer Sigevall från HSB. 
 
Valberedningens förslag blev stämmans beslut på alla punkter. Omval av Håkan Hallgren, Alex Elias 
och Ulla-Britt Nääf Bergström samt nyval av Kjell Herza och Nicole Willhardt. Revisor Elisabeth 
Hammar omvaldes. I valberedningen omvaldes Karin Olsson och Ingela Albinsson. Margareta Koltay 
blir ny i valberedningen, där hon ersätter Sune Carlén, som avböjt omval. Håkan Hallgren tackar 
avgående styrelseledamoten Iréne Herza och berättar att styrelsen kommer fira av Iréne senare. 
 
Årsredovisningen antogs utan diskussion och styrelsen fick full ansvarsfrihet. 
 
Håkan Hallgren rapporterade att styrelsen kommer att teckna ett avtal med Nordupplands Bygg & VVS 
om att bygga om den gamla föreningslokalen till tre bostadsrätter. Arbetet kommer att påbörjas så 
snart bygglovet är beviljat, vilket beräknas ske runt årsskiftet.  
 
Håkan rapporterar också att styrelsen undersöker möjligheten att byta ut nuvarande fjärrvärme mot en 
egen bergvärmeanläggning. Syftet är att få ner våra värmekostnader. Om styrelsen finner att detta är 
lönsamt kommer projektet presenteras och beslutas på en extra föreningsstämma. 
 
Håkan informerar om att vi regelbundet drabbas av inbrott i garagen. Därför ska man aldrig förvara 
däck eller andra värdefulla föremål där. Vi måste lära oss att se garagen som öppna carportar och inte 
som garage. Efter en livlig diskussion beslöt stämman att sätta upp starkare lampor, som tänds via 
rörelsedetektorer.  
 
Håkan redogör för styrelsens förslag att byta ut nuvarande staket mot omålade staket i underhållsfritt 
tryckimpregnerat virke. De nya staketen ska få en annan profil med bl.a. överliggare. Stämman håller 
med styrelsen och beslutar enligt förslaget. 
  
Tre motioner var inlämnade. Motion 1, om urklippning av buskar, bifölls. Motion 2, om sopbehållare 
till grillplatserna, avslogs. Motion 3, om parkeringsbolag som kollar vår gästparkering, avslogs. 
 
På hemsidan finns ett reportage från stämman och där kan man också hitta stämmoprotokollet. 
 

El- och vattenkostnaden 1 augusti – 31 oktober. 
Förbrukningen under augusti – oktober kommer att redovisas på avgiftsavierna för januari – mars 2013. 
Periodens elkostnad, inklusive nätavgift blev 1,303 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 1,418 865 409 
Maj, jun, jul 31 jul 1,184 614 242 1,331 613 272 1,298 635 275 
Aug, sep, okt 31 okt 1,236 731 301 1,335 699 311 1,303 734 319 
 
Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3.  
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Komposttunnorna 
Ibland kan det hända att komposttunnorna inte kan tömmas på grund av snön. Lägg då i stället din 
kompost i din egen soptunna, så slipper vi få matrester spridda över parkeringen. Inte nog med att 
utspridda kompostpåsar ser otrevligt ut och kan förorsaka dålig lukt - det göder råttorna och det vill vi 
absolut inte. 
 

Portarna 
Snön ställer till besvär inte bara för komposttunnorna utan även för våra ytterportar. Det är så lätt att 
snö, is eller sand fastnar mellan porten och tröskeln och hindrar porten från att gå igen.  
 
Vi uppskattar om du alltid tar för vana att se till att porten går i lås efter dig - särskilt kvälls- och nattid 
då vi absolut inte vill ha öppna ytterdörrar. 
 

 
God Jul och ett Gott Nytt År 
Till sist vill styrelsen önska alla trevliga Gransätrabor en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
 

 
 
 
 


