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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. 
 

Välkommen till föreningens Årsmöte 
10 april 14.00 i föreningslokalen. Kallelse och handlingar har skickats ut. 

Städdag 7 maj 
- Påminnelse om städdagen och att det är allas ansvar att vi har en fin utemiljö 
på området. Återkom gärna med förslag på vad som behöver åtgärdas. Vi ses 
vid föreningslokalen 09.00. Ta med redskap och ett glatt humör. 

70-årsfirande 
Ett första planeringsmöte har genomförts. Tack till alla som kunde närvara. Vi 
var 20 personer på mötet och vi diskuterade olika idéer. Vi var överens om ett 
enkelt firande och aktiviteter som passar alla åldrar. 
Nästa möte är den 23 april 10.30 i föreningslokalen och vi välkomnar fler att 
delta och komma med idéer och genomförande av firandet. 

Kostnadsökningar 

Tyvärr har Mälarenergi meddelat oss att de fr o m i år gör en rejäl höjning av 

avgiften gällande vatten och avlopp och även el. Vafab informerar om att de 

återigen höjer sophanteringsavgiften, denna gång med ca 10 %.  

Dock behöver Gränstas medlemmar inte göra en extra inbetalning av 

årsavgiften i år pga detta, då föreningen har en mycket god och stabil ekonomi. 

 

Bra att veta! 

Hjärtstartare finns på 

baksidan av servicehuset 

vid torget Nyponstigen! 

http://www.gränsta.se/


Parkeringsplatser 

När det gäller Gränstavägen så är det är inte enskilda kolonisters 

parkeringsplatser. Några som utökat sina tomter skriver och undrar hur det blir. 

Staketet har väl gjort sitt på många ställen och bör bytas ut eller helt tas bort. 

 

 

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

Styrelsen Gränsta koloniförening 
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