
BRF Grantorp, Terapivägen 16-18, Huddinge 

info@brfgrantorp.se 

GRANBARRET 

Söndagen den 18 april kl. 14:15 slår vi upp 
portarna till den ordinarie föreningsstämman 
avseende 2009 års verksamhet. Själva stämman 
drar igång 15:00. Den här gången håller vi till i 
Södertörns Högskolas lokaler för att så många 
som möjligt ska få plats. Du går in genom 
aulaentrén mot Hälsovägen. Kallelse till 
årsstämman kommer även att anslås på tavlor i 
trappuppgångar. Årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2009 samt övriga 
handlingar till stämman finns att hämta på 
förvaltarkontoret på ordinarie öppettider från och 
med den 1 april. 
 
Styrelsen ser gärna att så många medlemmar som 
möjligt kommer på stämman och blir delaktiga i 
föreningens verksamhet och beslut. Välkommen! 

     Kallelse till årsstämma 

     Bredband och telefoni 

Brf Grantorp är en stor förening och många i vår 

förening har redan idag en anslutning för 

bredband och/eller telefoni. Styrelsen har utrett 

frågan om möjligheter till att göra en upphandling 

av bredband- och telefonianslutning med avsikten 

att minska kostnader och därmed även göra 

boendet i vår förening ännu mer attraktivt. 

Utredningen redovisas i bilaga. 

 

Frågan om kollektiv anslutning kommer att tas 

upp för beslut på stämman den 18 april som ett 

särskilt ärende. Dessutom kommer en företrädare 

för Bredbandsbolaget att finnas på plats i 

Gårdshus 11 söndag 11 april kl 15-17 för de som 

vill ställa frågor. 
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     Boendepärm 

Som ett nytt led i vårt informationsarbete 

genomför vi just nu framarbetning av en 

boendepärm. Den ska innehålla en 

sammanfattning av nyttig information för dig som 

boende. Ett exempel på sådan information är hur 

du går tillväga om du vill hyra ett garage, ett 

annat exempel är kontaktinformation till 

förvaltaren. Tanken med pärmen är också att vara 

en bra samlingsplats för information nya boende i 

Brf Grantorp kan tänkas behöva när de flyttar in 

hos oss. 

 

2010-03-31

Nr  1

     Säkerhetsdörrar 

 Styrelsen har vid några tillfällen tidigare gått ut 
med information om säkerhetsdörrar. Vi har nu 

tankar på om det vore intressant att göra en större 

upphandling med en leverantör av sådana dörrar. 

Tanken med en säkerhetsdörr är att minska risken 

för inbrott, stänga ute lukt, brandrök och även till 

viss del ljud. Är du intresserad av att köpa en 

säkerhetsdörr? Kontakta förvaltaren på 

förvaltarkontoret eller mejla till 

forvaltaren@brfgrantorp.se. 



 

Sid 2 Granbarret - nr 1 2010 

 

     Trappombud 
I föreningen har det tidigare varit utsedda 

trappombud i respektive uppgång. Funktionen 

trappombud har numera tagits bort och det är 

varje boende som har ett ansvar för att rapportera 

om brister i ”sin” uppgång. Således har vi istället 

för att vara ett trappombud i varje uppgång blivit 

väldigt många! Det är vi medlemmar som är 

föreningen och vi har ett gemensamt ansvar för att 

det ska vara trivsamt i våra hus. 

 

     Meddelande från 
fritidskommittén 

Alla boende i Brf Grantorp, även de som har 

hyresrätt, är välkomna till fritidskommitténs 

aktiviteter. Se anslagstavlorna som finns i varje port 

eller anslagstavlan på Gårdshus 12. 

 

Välkommen också till vårt bibliotek i Gårdshus 12. 

Öppet varje  ”Öppet hus” samt även vid andra 

tillfällen som mat serveras. 

 
Hälsar Fritidskommittén 

     Projekt: Lägenhetstillsyn 
I höstas genomfördes en lägenhetstillsyn i samtliga 

lägenheter som finns i föreningen. Ett 

grundläggande syfte med tillsynen har varit att 

samla information om status i olika frågor. Några 

noteringar som gjordes vid tillsynen var  

läckande kranar, läckande ventiler på element, 

brister i ytskikt i badrum och läckor i vissa 

toalettstolar. 
 

     Projekt: Elbesparing och 

individuell mätning 
 

I tidigare Granbarr har information lämnats om 

elprojektet som i sin helhet kommer att vara 

slutfört i slutet av 2011. Redan nu ser vi 

förändringar i några trappuppgångar där belysning 

anpassats till behov och därmed minskar 

elförbrukning vilket gynnar miljön och minskar 

föreningens kostnader. 
 

Do you want the information in this letter in english? 
Leave a note with your name and your apartment 
number at the office on Terapivägen 18 C/D on 
Tuesdays between 08:00-09:00 - 18:00-20:00 or 
Thursdays between 18:00 and 20:00. 

If you have an e-mail adress, send a note saying that 
you want our news letter in english to 
info@brfgrantorp.se. Please, include your name, 
apartment number and your e-mail adress in the e-
mail. 

     Information in english 

BRF GrantorpBRF GrantorpBRF GrantorpBRF Grantorp    

Terapivägen 16-18 

Huddinge 

    

EEEE----ppppost:ost:ost:ost:    

info@brfgrantorp.se 
 

Glad påsk! 

     Sophantering 
En viktig del för trivseln i föreningen är att det är 

rent och snyggt i vår omgivning. Det är vårt 

gemensamma ansvar att hålla rent. Styrelsen har 

tidigare informerat om att föreningen dessutom har 

haft personer i föreningen som mot en mindre 

ersättning har haft ett särskilt uppdrag att hålla rent. 

Vi ser nu gärna att fler medlemmar anmäler sig som 

intresserade att bidra till en förbättrad sophantering. 

Hör av er till förvaltaren eller till någon av styrelsens 
ledamöter! 


