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NYHETSBREV för Granens Samfällighetsförening 
NR 2. December 2022. Nyhetsbrevet utkommer vid behov under året 
Redaktör: Lillemor Frenkel  
 
Hej alla boende på Slingerstigen. Här kommer 
en information om vad som hänt och är på 
gång inom Granens Samfällighet!  
    
Medlemsmötet  
En lördagseftermiddag i augusti samlades 
ett 40-tal medlemmar på Granens 
medlemsmöte. Syftet var att få tillfälle att 
möta grannarna och samtala om Granens 
viktigaste uppgifter som vår 
vattenförsörjning, brandförsvar och lyssna 
in medlemmarnas synpunkter. 
 
Vi samlades vid Boulebanan där vi 
inledningsvis presenterade oss för varandra 
med hjälp av några korta inspel från Lillemor 
Frenkel, sekreterare i styrelsen. Granens nya 
ordförande Britt-Inger Fredriksson 
presenterade övriga i styrelsen. Kjell de 
Meijere är kassör, Kia Karlman ledamot, 
Steinar Thon sköter driften av Vattenverket, nu 
tillsammans med nye suppleanten Joakim 
Sundh. Jan Bäckelin är suppleant.  
Huvudfrågan för mötet handlade om vår 
viktigaste uppgift – att svara för 
vattenförsörjningen i vårt gemensamt ägda 
vattenverk. Steinar betonade vikten av 
gemensamt ansvar och förbudet att vattna 
gräsmattor och fylla pooler.  
Vi lämnar kontinuerligt vattenprover och i 
mitten av oktober gjorde Värmdö kommun en 

inspektion av Vattenverket, de hade inget att 
anmärka. Nu testar vi också ett enkelt sätt att i 
realtid följa vattenförbrukningen genom appen 
Aqvify. 
Ledningsnätets status har utretts under 
föregående år genom att gå tillbaka till 
ritningar, dokumentation, material och historik. 
Utifrån tillgängligt underlag och 
sammanvägning av historiken kring akuta 
läckor ser arbetsgruppen inget överhängande 
behov av en stor renovering av ledningsnätet.  
Årsstämman tog ett beslut om att åter se över 
den brandutrustning som i dagsläget behöver 
bytas ut. Inköp av nya brandslangar och nya 
och bättre kärror har gjort under hösten. 
Styrelsen kommer att inbjuda alla medlemmar 
till en brandövningsdag under våren. 

 
Tips för att spara el 
I dessa ekonomiskt bistra tider behöver vi 
alla hitta vägar för att spara både energi 
och pengar. Kia Karlman har samlat lite 
tips här: 
  
Energimyndigheten beräknar att en villa på 
100 kvm konsumerar ungefär 12000 kWh/ år 
med stora variationer beroende på bygge och 
lokalisation i landet. Uppvärmningen står för 
hälften av elenergin 6000kWh, varmvattnet för 
2-3000kWh och hushållsel för 3-4000 kWh. 
Du kan sänka din förbrukning med några enkla 
åtgärder: 

1. Sänk inomhustemperaturen med 1 grad till 19 
grader. Det innebär en besparing på 5 %. Sänk 
ännu mer i garage, förråd och tvättstuga. 

2. Duscha en ” dubbel-Gunde” dvs. högst 3 min. 
Stäng av vattnet när du tvålar in dig. Du kan 
också byta till ett snålspolande duschhuvud. 

3. Stäng datorer, TV apparater och 
musikanläggningar mm genom att använda en 
förgreningssladd med strömbrytare. Standby 
kan dra upp till 500kWh / år. Dra ur kontakter 
till laddare till dator, mobil, rakapparat och 
eltandborste när apparaterna inte laddas. Byt 
till LED lampor. Torka tvätt på torkställning ute 
eller inne. Tina fryst mat i kylen. Kör fulla disk- 
och tvättmaskiner. 

 

Efter mötet samlades några boende till en trivsam grillkväll 
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Så här vackra höstfärger njöt vi av i september i Lena McEvenues trädgård 

Trädgårdsgrupp 
Efter medlemsmötet i augusti samlades några boende på Slingerstigen för att prata om gemensamma 
aktiviteter i syfte att öka grannsamverkan. En trädgårdsgrupp bildades efter en idé från undertecknad.  
I dag är vi sju intresserade medlemmar som hittills träffats ett par gånger under hösten och besökt 
varandras trädgårdar. Vi utbyter idéer och tips om växter/trädgårdar och får ny inspiration varje gång 
man får kika in bakom ett plank. En idé vi har är att inbjuda till en Slingerstigens trädgårdsdag i 
framtiden, öppna upp sin port (om man vill) i syfte att få inspiration och öka grannsamverkan. Nu har 
vi tagit vinterlov och våra möten fortsätter under våren. Är du intresserad att vara med så hör av dig 
till lillemor.frenkel@gmail.com (obs detta initiativ ligger utanför Granens ansvar). 
 
Rensa upp baksidan på din tomt- ! 
Sist men inte minst! Kom ihåg att du ansvarar för bortforsling av ris/kompost från din tomt. Styrelsen 
har gjort en inventering av baksidorna på våra tomter som ju är Granens mark. Vi konstaterar att 
många tyvärr använder baksidan till extraförråd alt lägger ris/kompost där. Vi påminner om 
förrättningsbeslutet där man fick 10 m ytterligare tomt med kravet att hålla Granens mark fri från 
ris/kompost. 
 
Granens styrelse vill passa på att önska alla våra medlemmar en riktigt  
God Jul och ett Gott Nytt År! 
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