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Information från styrelsen till alla medlemmar 
Synpunkter och frågor till oss ska ni i första hand mejla in och det går även att 
skriftligen lägga detta i brevlådan som nu finns utanför entrén till 
gemensamhetslokalen. 
Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan, www.gränsta.se under Kontakt & 
Hitta och på anslagstavlan. 
 

                         
 

           
 
Sommarcafé vid föreningslokalen 
Gränstabor träffades och umgicks ☺ 

Bra att veta! 

Hjärtstartare finns i 

latrinrummet på baksidan 

av servicehuset vid torget 

Nyponstigen! 

http://www.gränsta.se/


- Höstmöte 5 september 10.00, inbjudan kommer. 

- Höstfesten är tyvärr inställd i år på grund av osäkerhet runt pandemin! 
Vi ser fram emot nästa års 70-års firande, preliminärt i juli månad. 
Vill du vara med och förbereda detta evenemang och har idéer, hör av dig till 
styrelsen senast 1 oktober. 

- Vi ber alla kolonister att inte slänga blodiga kompresser, hundbajspåsar, 
människobajspapper och illaluktande kissblöjor efter vuxna i papperskorgarna.  

- Tyvärr är engagemanget lågt angående vår trädgårdsgrupp. Det var bara 

Christina som var där och kämpade på med rensningen den 5 juli. 

Tack Christina för ditt jobb och alla växter du har bidragit med till rabatterna 

vid lokalen.  

Vi är tacksamma om styrelsen får in förslag på hur vi ska sköta om utemiljön 

runt lokalen så vi har en trivsam miljö. 

Ev. utökning av städdagar? Ev. en avgift för om man inte är med på någon 

städdag? Uppgift till någon i föreningen som får den uppgiften och får betalt 

för det? Glöm inte att detta är en ideell förening och alla ska hjälpa till. 

- En inspektion kommer att genomföras för att se vilka som har utomhuspooler. 
Det är många som inte betalat för vattnet till påfyllning. 

 

Enligt våra ordningsregler ska man informera styrelsen om större ändringar på 

stuga och tomt ex. plank. 

Enligt arrendeavtalet med staden gäller detta: 

- Stugans utvändiga mått får motsvara en yta av högst 42 kvm. Stugan ska vara 

byggd i ett plan. 

- Uthus får vara högst 6 kvm. 

- Dessutom får en stuga på högst 10 kvm (friggebod) uppföras på lotten. 

- Fasadmaterial ska vara trä. 

- En uteplats med tak får vara högst 12 kvm. 

- Ett nybygge får ej avvika mot befintlig byggstil. 

 

Bra information hittar du även på vår hemsida som Peråke Vikerborn är 
redaktör för www.gränsta.se 
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