
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 53 Gräslöken i Uppsala får härmed avge redovisning 
för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01 till och med 2011-12-31. 

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Allmänt  
 
Nya lägenhetsnumreringar 
Enligt beslut från Lantmäteriet omfattades föreningen om nya lägenhetsnumreringar under 
2011. Den nya fyrsiffriga numreringen för respektive lägenhet finns anslagen i trapphusen 
 
Ombyggnation av gymmet 
Gymmer i föreningen har stigande antal besökare. Gymgruppen föreslog en ombyggnation, där 
ytterligare 1 rum förvärvades och i det rummet står numera kondionsmaskinerna. 
 
Kulvertläckor 
Föreningen forsatte att även under vintern 2011 att drabbadas hårt av ett flertal stora och 
kostsamma kulvertläckor. 
 
Radonmätning 
Föreningen har i samarbete med Miljökontoret, Uppsala Kommun, utfört radonmätning i 
samtliga lägenheter på bottenvåningen samt ett urval av lägenheterna på våning 2. Resultatet 
visade att vissa lägenheter har förhöjda radonvärden. I dessa lägenheter har åtgärder vidtagits. 
 
Serviceavtal 
Föreningen har skrivit serviceavtal med Upplands Brandservice, för brandsläckarna som är 
placerade i servicehusen. 
 
Kulvertgruppen 
Kulvertgruppen har på uppdrag av styrelsen anlitade företaget Ramböll för framtagande av en 
förstudie inför kulvertbytet. I samband med det årliga budgetmötet var Ramböll på plats och 
informerade om status inför kulvertbytet. 
 
Spolning av avloppsledningar 
Föreningen anlitade företaget Relita för att ombesörja spolning av avloppsledningar i samtliga 
lägenheter. 
 
Isbana 
Tack vare en frivillig boende i kunde föreningen denna vinter stoltsera med en egen isbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Föreningens ekonomi 
Styrelsen har under året arbetat med att planera inför det kommande kulvertbytet och har lagt 
en plan för att komma ifatt underhållsplanen. Föreningen har fortsatt god ekonomi. Föreningen 
höjde avgifterna med 5% fr.o.m. 2011-01-01. Under budgetarbetet inför 2012 beslöt Styrelsen 
att inte höja månadsavgifterna till årsskiftet 2012.  
 

Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till 6 818 963 kr.  
Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till 8 949 372 kr. 
Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för 287 071 kr.  
 
Fem år i sammandrag 
Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I likvida medel ingår både 
penningplaceringar på kort och lång sikt. 
 
Fastighet 
Föreningens fastigheter Årsta 5:1-6, 6:2-7, 21:1, 22:1, 23:1 samt 24:1-2 har ett taxeringsvärde 
uppgående till Fel! Ogiltig länk. kr  varav byggnadsvärdet är Fel! Ogiltig länk. kr.  
 
Föreningens hus byggdes 1970-72 och större underhåll har gjorts 1992 då husen försågs med 
sadeltak. 
 
Lägenhetsfördelning 
Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: 
 
Lokal med hyresrätt 1 st 
Kallgarage med motorvärmare 290 st 
P-platser med motorvärmare 182 st 
Husvagnsplatser 10 st 
Motorcykelgarage 10 st 
P-platser med avgiftsmätare 338 st 
 
Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. 
 
 
Underhåll av fastigheten 
Genomfört underhåll under verksamhetsåret 
Under året har underhållarbeten på föreningens fastighet genomförts för Fel! Ogiltig länk. 
Arbetet med underhåll, såväl planerat som av mer akut art, av såväl byggnader som 
utomhusmiljön har fortsatt under året.  
 
Bland de större åtgärder som genomförts kan nämnas; 
Stamspolning (planerat underhåll)   ca 614 000 kr 
 
Planerat underhåll/arbete för kommande år  
Föreningen arbetar efter en fastlagd underhållsplan, System 90. Den stora utmaningen de 
närmaste åren är kulvertgruppens arbete med projekten kulvertbyte och stamrenovering. 
Upphandlingen gällande kulvertarbetet kommer att starta under 2012. En arbetsgrupp har även 
tillsats för att utreda tvättstugornas renoveringsbehov med fokus på servicehus 1 och 2. Detta 
arbete inkluderar även en översyn av det befintliga betalningssystemet. 
 



Föreningens underhållsfond 
Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut Fel! Ogiltig länk. kr. Avsättningen 
till underhållsfonden enligt plan är Fel! Ogiltig länk. kr. 
 
Den, enligt stadgarna, årliga yttre besiktningen utfördes av styrelsemedlemmar även under 
2011. 
 
 
Medlemsantal 
Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 971. 
Under året har 96 bostadsrätter överlåtits. 
 
 
Styrelse 
Styrelsen har följande sammansättning: 
Mattias Hansson  ordförande 
Kenneth Naess  vice ordförande 
Sara Anter Vogeler  sekreterare 
Niclas Broberg  ledamot 
Knut Lindquist ledamot 
Anna Månsson ledamot 
Christer Sunesson ledamot 
Tommy Olsson  ledamot utsedd av HSB Uppsala 
 
Suppleanter är: 
Inger Wahlund 
Olle Widbäck 
Joakim Särnblad 
Houssein Alali                       utsedd av HSB Uppsala 
 
I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter  
Sara Anter Vogeler, Anna Månsson samt suppleanterna Joakim Särnblad och Olle Widbäck. 
 
 
Revisorer 
Revisorer är Lars Sjölund med Bert Lindqvist som suppleant, valda av föreningen samt 
BoRevision AB utsedda av HSBs Riksförbund. 
 
 
Valberedning 
I valberedningen ingår Johanna Ståhl och Lennart Bertilsson med Lennart Bertilsson som 
sammankallande. 
 
 
Sammanträden 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2011-05-26. 
Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda sammanträden. 
 
 



 
 
Löner och arvoden 
Under verksamhetsåret har följande löner och arvoden utgått: 
 
Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 
Error! Not a valid link. 
 
 
Skötsel av fastigheterna 
Fastighetsskötsel:  Upplands Boservice AB. 
Städ:   Upplands Städ o Styling HB. 
 
 
Administration 
Allmän administration har skötts av förvaltaren Houssein Alali, HSB Uppsala samt styrelsens 
ledamöter. 
 
Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. 
 
 
Studie- och fritidsverksamhet  
Samordnare för Gräslöken fritid har under verksamhetsåret varit Knut Lindquist. 
 
 

Gräslöken Fritid 
 
Bastu 
Bastu finns i servicehus 4, samlingslokalingången. Bastutid bokas på tavlan i entrén till 
servicehus 4. Nyckel kvitterar du ut på vicevärdsexpeditionen mot en avgift.  
Ansvarig: Sören Jansson, tel.25 64 43, Bengt Andersson, tel.25 55 72. 
 
Bordtennis 
Bordtennisbord finns i servicehus 4, tvättstugeingången. Ingen.förbokning. Nyckel kvitteras ut 
på vicevärdsexpedition mot en avgift. Ansvarig Artur Ciszewski tel 070-7924353. 
 
Boule 
Föreningen har tre boulebanor på Gräslöksgatan-Kamomillgatan. Lägenhetsnyckeln passar till 
låset. Ingen förbokning. Ansvarig: Sören Jansson, tel.25 64 43. 
 
Bridge 
Torsdagseftermiddagar i samlingssalen, servicehus 4. Ansvarig Kurt Lindberg tel. 018-252401. 
 
Damgymnastik 
Måndagar i samlingssalen servicehus 4. kl. 18.30. Ingen föranmälan. Ej elitnivå.  
Gymnastik utifrån gruppens egna önskemål.  
Ansvarig ledare: Betty Opletalova, tel. 070-8728981. 
  



Elektroniklokal 
Elektroniklokalen har flyttat till servicehus 3, ingång från tvättstugan. Nyckel kvitteras ut på 
vicevärdsexpeditionen mot en avgift. Ansvarig Lars Nelin tel. 018-253243. 
 
Flaggning 
Vilande då flaggansvarig saknas. 
 
Grannsamverkan 
Vilande verksamhet. 
 
Hobbylokalen 
Ett snickar-målarlokal finns i sevicehus 2, tvättstugeingången.  Lokalen har under året fått 
mindre yta. Snickarbänk finns, övrigt material medtages. Nyckel kvitterar du ut på 
vicevärdesexpeditionen mot en avgift. Ansvarig: Sören Jansson, tel.25 64 43. 
 
Motionslokal 
Motionslokalen är belägen i servicehus 2, egen ingång. Lokalen har under året fått större yta. 
Kort till motionslokalen går att köpa på vicevärdesexpeditionen för 600:-/år. Träningstid 05:00-
22:00. Ansvariga: Bengt Knabel, tel.25 04 03, Erkki och Arja Hakulinen, tel.25 53 44, Daniel 
Håkansson, tel.24 10 24. 
 
Pensionärsverksamhet 
Pensionärerna träffas i servicehus 4, samlingslokalen, vid 3-4 tillfällen på våren och 3-4 
tillfällen på hösten. Se särskild inbjudan i Grannskapsbladet och på hemsidan.  
Ansvariga: Kurt och Christina Lindberg, tel.25 24 03, Gun Hydling, tel.24 70 46. 
 
Skridskobana 
Skridskobana på fotbollsplanen vid servicehus 4 när det är kallt och isen ligger kvar. Det är 
boende som ansvarar för spolningen. Ansvarig Thomas Stafborn tel. 070-5849661. 
 
Solariet 
Solarium finns i servicehus 5, tvättstugeingången. Soltid bokas på tavlan i entrén till solariet. 
Ansvarig: Ginger Johansson, tel.25 65 14. 
 
Tennis 
Tennisbanan är belägen Kamomillgatan-Fänkålsgatan. Bokning av tennistid görs på 
anslagstavlan i servicehus 4, tvättstugeingången. Nyckel till tennisbanan finns att köpa för 400:-
/år på vicevärdesexpeditionen.  
Ansvariga: Artur Ciszewski, tel.25 22 23, Ortram Fisher, tel.12 60 72 
 
Valborg 
Föreningen lämnar ett bidrag till Valborgsmässofirandet i Årsta parken 30 april. 
Ansvarig: Kent Karlsson, tel.25 17 57- 
 
Vävstugan 
Vävstugan är belägen i servicehus 5, egen ingång. Vävstolar finns att låna, övrigt material 
medtages. Nyckel kvitterar du ut på vicevärdsexpeditionen mot en avgift. 
Ansvarig: Kurt Lindberg, tel.25 24 03, Berit Lunden, tel.255642. 
 



Samlingslokalen 
I servicehus 4 finns lokaler att hyra för dina festligheter som födelsedagskalas, dop m.m. 
Kontaka v.v. exp.som har öppet varannan torsdag mellan 18.00 - 20.00. för att boka lokalen. 
Ansvarig: Monika Karlsson, tel.25 56 50 
 

Ansvariga för Gräslöken Fritid: 
Knut Lindquist, tel.0706 289220 & Inger Wahlund, tel.0760 252941. 

 
 

Verksamheter under styrelsens ansvar 
 
Grannskapsbladet 
Har utkommit med sex nummer. 
Ansvarig utgivare:  Inger Wahlund  
Redaktör:   Anna Lindquist-Forsberg 
 
Föreningens hemsida 
www.hsb.se/uppsala/53grasloken                                
Webbmaster:  Tommy Olsson 
 
Ekonomisk ställning och resultat 
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid 
årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
Förslag till resultatdisposition 
Till stämmans förfogande står 
Error! Not a valid link. 
 


