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Ordföranden har ordet 

Ny styrelse & valberedning 
På stämman den 31/5 fick föreningen en ny 
styrelse och en ny valberedning. I styrelsen 
välkomnar vi Robert P, Elisabet, Markus, 
Robert U och Henrik och sam digt tackar vi 
Peter för det fina och värdefulla arbetet som 
han bidragit med i styrelsen. Med llsko en så 
är styrelsen åter fulltalig och redo a  möta 
gamla och nya möjligheter och utmaningar.  

I valberedningen välkomnar vi Sofia och Torsten 
och tackar Elin för arbetet med a  fylla 
styrelsen med kompetens och engagemang.     

Rivstart på styrelseåret  
Sedan stämman har styrelsen llsammans med 
förvaltningen arbetat med stämmobesluten 
genom;  

· Framtagande av ny föreskri  för uteplatser 

· Planering för laddplatser för elbilar 

· Planering för solcellsanläggning 

· Planering för utveckling av fri dsresurser 

De a utöver det ordinarie styrelsearbetet, 
pågående projekt med stamrenovering, 
dörrbyte och passersystemsinstalla on, 50-års 
jubileet och introduk on för fem nyinvalda 
styrelsemedlemmar. 

Just nu arbetar styrelsen, förutom arbete i de 
strategiska arbetsgrupperna, med listning av 
löpande underhållsbehov, inriktning för förnyad 
underhållsplan, framtagning av budget för 2023 
och en ny upphandling av dri  och skötsel. 

Vid styrelsens uppstartskonferens i augus  
gjordes även en  genomgång och uppdatering 
av föreningens styrande dokument, policys, 
mål, arbetsordningar och ru ner. Logga gärna in 
på mi hsb.hsb.se och ta del av styrelsens 
uppdaterade arbetsordning för 2022-2023.  

Fokus på förbättring och utveckling 
E  av de vik gaste beslut som den digare 
styrelsen fa ade och som bland annat 
möjliggjort det intensiva förbä rings- och 
utvecklingsarbetet som nu sker i föreningen är 
anställningen av en förvaltare och en projekt- 
och förvaltningsassistent. Till samma kostnad 
som för digare konsultkompetenser fick vi två 
hel dsanställda som ägnat all sin fokus och 
engagemang på a  llsammans med styrelsen 
utveckla service, dri  och förvaltning för 
föreningens bästa.  

På nya styrelsens första sammanträde i juni 
fa ades beslutet a  ta nästa steg i 
förvaltningens utveckling; a  anställa en egen 
arbetsledare för föreningens dri - och skötsel 
samt genomföra en ny upphandling av dri - 
och skötselavtal från årsski et. Med en egen 
arbetsledare får vi en större delak ghet och 
kan bä re kravställa och följa upp 
genomförandet inom respek ve avtal. A  ha 
en egen resurs som ser e er området innebär 
också a  vi snabbare kan åtgärda problem och 
arbeta mer proak vt.  

Med den nya organisa on som byggs upp kring 
vår förvaltning har Malins uppgi  som 
förvaltare övergå  i en förvaltningschefsroll 
med e  helhetsansvar för det opera va 
genomförandet medan styrelsen kommer a  
fokusera på långsik gt strategiskt arbete.  

Med nya kompetenser, e  ny  arbetssä  och 
nya avtal på plats ser vi a  för samma eller 
lägre kostnad kan vi förbä ra 
service och kvalité och 
sam digt arbeta för a  
föreningen även i fram den ska 
vara trivsam, välordnad och 
välskö . 

Fredrik Fredin - Styrelseordförande Brf Gräslöken 
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50-ÅRS JUBILEET 

En dag fylld av aktiviteter 
Den 27 augus  2022 samlades hela vår förening i e  
gemensamt firande av vårt 50-årsjubileum. Dagen 
började med kna efotboll där varje deltagare fick varsin 
fotboll och en reflexväst. Fotbollsfesten avslutades med 
en överraskning -glassbilen kom och tutade bara för oss, 
och glass i stora lass delades ut ll både stora och små 
barn!  

På temat barn så bjöds det under e ermiddagen in ll 
både hoppborg, ponnyridning och ansiktsmålning för 
våra yngre grannar.  

Under dagen hölls det en mycket uppska ad 
hantverksmässa i samlingslokalen, där våra lokala 
hantverkare visade upp såväl hembakat som 
hemsnickrat. Tavlor och blommor fick nya hem, så även 
hemgjorda smycken. En del av dagens utställare var 
även kända och e erlängtade sedan digare 
gårdsloppisar. 

Sam digt som hantverksmässan och barnens ak viteter 
hade öppet bjöds det på jubileumstårta och kaffe, och 
en grupp unga duk ga pizzabagare fanns på plats med 
sin fantas ska mobila pizzaugn -och de sålde slut på si  
lager alldeles för digt även om de dubblade antal degar 
enligt de preliminära siffror vi fick in i föranmälningarna!  

Vi hade också möjlighet a  prova på några av 
föreningens många fri dsak viteter, ll exempel 
gymmet, snickarboden och tennisbanan.  

Till kvällen öppnades partytältet och vi fick lyssna ll tal 
av vår egen ordförande Fredrik Fredin och därpå klev 
HSB Uppsalas VD Thomas Thunblom upp på talarpodiet 
och höll e  kort tal samt räckte över en gåva. Innan 
kvällens trubadurer bjöd upp oss på allsång och dans 
hade vi lo eriet, där alla våra sponsorers gåvor lo ades 
ut ll närvarande föranmälda.  Som en hä ig avslutning 
fick vi uppleva en sprakande eldshow. 

Håll utkik e er fler bilder på hemsidan! 

Stort tack ll alla våra volontärer, sponsorer, grannar 
och vänner — tack för a  ni gjorde det här ll en dag 
a  minnas och a  berä a om för fram da grannar!  
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Styrning & ledning av föreningen 

Som medlem och bostadsrä sägare i 
föreningen äger du genom di  medlemskap en 
viss andel i föreningen och rä en a  ny ja en 
viss lägenhet. Föreningen som du är delägare i 
är med sina 832 lägenheter en av Sveriges 
största.  

För a  förvalta föreningen utser förenings-
stämman (där du som medlem och 
bostadsrä sägare har rösträ ), en styrelse för 
a  företräda och förvalta föreningen samt 
revisorer för a  granska styrelsens arbete.  

Styrelsen ansvarar för a  omhänderta 
bostadsrä sföreningens angelägenheter, llse 
a  bokföring och medelsförvaltning omfa ar en 

llfredställande kontroll och a  arbeta 
strategiskt och långsik gt med bland annat 
fas ghetsägaransvar, ekonomi, underhåll och 
medlemsinflytande.  

Revisorerna har ll uppgi  a  löpande granska 
styrelsens arbete så a  stadgar följs och a  
styrelsen arbetar u från de beslut som fa ats 
på föreningsstämman.  

 

För a  omhänderta den löpande opera va 
verksamheten, som på grund av föreningens 
storlek är mycket omfa ande, har föreningen 
anställt Malin som förvaltningschef, som inför 
styrelsen är ansvarig för 
den löpande 
förvaltningen genom 
upphandling av olika 
tjänster eller genom 
arbetsledning av 
föreningens egna 
personal.  

Genomförandet av förvaltningen delas nu in i 
tre funk oner: Service, Dri  & Skötsel samt 
Ekonomi & Administra on. 

Inom Service har 
föreningen anställt 
Viveca som håller ihop 
föreningens boende- och 
medlemsservice och 
upphandlade service-
tjänster såsom 
felanmälan, informa on 
& kommunika on, 
hemsida, nycklar, taggar, 
bokningssystem, m.m.  

För funk onen Dri  & 
Skötsel har föreningen 
precis anställt Anders 
som arbetsledare för 
fas ghets- och 
trädgårdsskötsel sam digt som  en ny 
upphandling av dri - och skötselavtal 
genomförs.  

Funk onen Ekonomi & Administra on 
upphandlas idag från HSB Boservice som bland 
annat hanterar, avgi er, hyror, 
pan örskrivningar, inre fond, lägenhets- och 
medlemsförteckning, bokföring, löner, arvoden 
och inkassoärenden.  FöreningensÊorganisa onsstruktur 
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Anställning av arbetsledare för drift & skötsel  
Anders Nilsson 
Många av er känner säkert igen de a ansikte. Anders har de senaste 
sex åren arbetat som förman för Boservice skötselgrupp i Årsta som 
utgå  från våra lokaler i servicehus 1.  Anders kommer framöver a  
vara föreningens egna arbetsledare för dri  och skötsel då han den 1 
november börjar sin anställning hos oss.  

Det är vi väldigt glada för då vi får med oss all hans kunskap och 
erfarenhet ll vår förvaltning, men framförallt får vi med oss Anders 
engagemang i a  utveckla skötseln där det i digare avtal saknades 
förutsä ningar.  

I rollen som arbetsledare ingår ansvaret a  följa upp dri - och skötselentreprenörernas leverans 
och a  styra deras arbete där så behövs. På de a sä  kan vi se ll a  få en så bra kvalitet som 
möjligt på arbetet. Arbetsledaren blir också en resurs som själv kan u öra arbetsuppgi er inom 
skötsel och repara oner, vilket gör a  vi kan fånga upp de arbetsuppgi er som inte passar a  
lägga inom entreprenörsavtal. En sådan uppgi  är a  göra en första felsökning e er a  
föreningen få  in en felanmälan, så a  vi kan bedöma vem som ska åtgärda felet och hur det ska 
åtgärdas.  

Anders kommer i sin roll som arbetsledare för dri - och skötsel ha e  nära samarbete med 
Viveca som bland annat kommer a  ta emot felanmälningar och förslag från er som bor i 
föreningen. Anders, Viveca och Malin på förvaltningen når du via mail forvaltning@grasloken.se 
eller via telefon 018-50 00 00.  
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Ny Styrelse 

Ledamöter  
Fredrik Fredin,ÊOrdförande, invald i 

styrelsen 2015, född 1982. 
Utbildning:Êkandidat i krigs-

vetenskap, yrkesofficersexamen 
och diplomerad It-tekniker. Arbete: 

Major i Flygvapnet med placering 
som ställföreträdande chef för 

Statsflyget på Arlanda. 

Kenneth OE SundinÊVice ordförande, invald i 
styrelsen 2017, född 1957. 
Utbildning: Företagsekonom, 
Uppsala Universitet. Arbete:Ê
Serieentreprenör, startade första 
företaget 1987, jobbar 
interna onellt med digitalisering 
och utveckling av småföretag.  

Helena Westergren, Sekreterare, invald i styrelsen 
2014, född 1969. Utbildning: Kemi-

ingenjör med Biomedicinsk 
inriktning vid Uppsala Universitet. 
Arbete: CAPA Leader QA (Quality 
Assurance) på Cy va Sweden AB. 
Tidigare: Forskningsingenjör, QA-

ingenjör, QA-specialist. 

Mikael Pe ersson, Organisatör för studie- och 
fri ds-verksamhet, invald i styrelsen 2020, född 

1970. Utbildning:ÊGymnasie 3-
årig Styr-och reglerteknik. 
Arbete: 30 år i byggbranschen 
och för närvarande 
Projektansvarig på Uppsala 
Kommun Skolfas gheter AB. 

Johanna Hokkanen, Ledamot, 
invald i styrelsen 2021, född 1983. 
Utbildning: Medicinsk sekreterare  

Folkuniversitetet, Redovisnings-
ekonomi. Arbete: 

Redovisningsekonom HSB 
Uppsala. 

Jindrich Suk, Ledamot, invald i 
styrelsen 2020, född 1989. 

Utbildning: Naturvetenskapligt 
gymnasium, glasmästarlärling. 

Arbete: 4 år på Akademiska som 
laborant. Glasmästare på 

Vaksala Glas. 

Camilla Ohlsson, Ledamot, 
invald i styrelsen 2021, född 
1975.  UtbildningÊMagister i 
Företagsekonomi. Arbete: 
Redovisningsansvarig och 
ledningsgruppsmedlem. 

Elisabet Wigfeldt Jacobssen,Ê
Ledamot, invald i styrelsen 2022 
född 1989 Utbildning: Ekonomie 
kandidat vid Uppsala universitet. Ê

Arbete: Bolagsekonom samt 
driver egen redovisningsbyrå. Ê 

               
Robert Petersson,ÊLedamot, 
invald i styrelsen  2022. född 
1981 Utbildning: Gymnasial, 
byggingenjör SBR Arbete: 
Projekt- och arbetsledare inom 
bygg och måleri. Verksam i 
byggbranschen i över 20 År.Ê  

Marcus Eklund,ÊLedamot, 
invald i styrelsen 2022, född 
1986 Utbildning: Kandidat i 
Flygtrafik och logis k samt 

flygledarutbildning. ÊArbete: 
Flygledare på RTC  Stockholm.  

                                               
Daniel Callbo, Av HSB utsedd 
ledamot, invald 2022, född 1988. 
Utbildning: Master i Företagande 
och Ledning samt kandidat i 
Handelsrä  och i Företagsekonomi. 
Arbete:ÊOrganisa onskonsult 
professionellt styrelsearbete. 
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Arbetsgrupper 

Suppleanter 

Carolina KlövstedtÊSuppleant, 
invald i styrelsen 2020, född 
1980. Utbildning: Gymnasie-

lärarutbildning. Arbete: 
Biträdande rektor och lärare på 

gymnasium. 

 
Charlie LundinÊSuppleant, invald i 
styrelsen 2021, född 1990.  
Utbildning: Samhälls/ekonomi 
gymnasienivå Arbete: Teamchef 
på If skadeförsäkring. 
 

Robert Ursino Suppleant, 
invald i styrelsen 2022, född 

1975. Utbildning: Utbildad 
maskinreparatör. ÊArbete: 

maskinoperatör på Sandvik 
Coromant i Gimo , Arbetar 

även idéellt för Gimo Fotboll 
där han även si er i styrelsen. Ê 

Henrik Törnroos Suppleant, invald i 
styrelsen 2022, född 1995 Utbildning: 
Master i Na onalekonomi. ÊArbete: 
Analy ker på Ålands ömsesidiga 
försäkringsbolag.   

För a  fokusera arbetet llsä er styrelsen 
arbetsgrupper för a  utreda, bereda och 
planera arbeten. Inom respek ve grupp ingår 
det a  ta fram och uppdatera strategidokument 
samt sammanfa a arbetet i rapporter ll 
styrelse och stämma. För perioden har styrelsen 
kons tuerat följande arbetsgrupper: 
Ekonomigrupp: Kenneth,ÊElisabeth,ÊHenrik. 
Analyserar, bereder och presenterar förslag ll 
ekonomisk strategi och budget. 

Studie- och Fri dsgrupp: Mikael,ÊRobertÊP,Ê
Charlie,ÊRobertÊU.ÊTar fram förslag ll studie- 
och fri dsstrategi.  

Träffa arbetsgrupperna 
Under oktober håller två av arbetsgrupperna 
öppet hus i samlingslokalen där du som med-
lem är välkommen för a  dela med dig av dina 
förslag och åsikter. 

Onsdagen den 2022-10-26 klockan 18:30-20:00 
vill Parkeringsgruppen gärna höra dina tankar 
om parkeringsytorna, garage, elbilsladdning, 
parkeringsavgi er och andra frågor som hör ll. 

Torsdagen den 2022-10-27 klockan 18:30-20:00 
kan ni som  vill dela med er av era tankar kring 
föreningens boendemiljö träffa Boendemiljö-
gruppen.  

Synpunkter, tankar, idéer och förslag ll styrel-
sen eller styrelsens arbetsgrupper kan all d 
mailas ll styrelsen@grasloken.se  

Informa on- och kommunika onsgrupp: Ken-
neth,ÊMikael,ÊCarolina,ÊJohanna.ÊTar fram för-
slag ll informa ons- och kommunika ons-
strategi. 
Parkeringsgrupp: RobertÊP,ÊMarcus,ÊJindrich,Ê
Helena,ÊKenneth.ÊTar fram förslag ll långsik g 
strategisk inriktning av parkeringsområdena. 

Boendemiljögrupp: Jindrich,ÊMarcus,ÊHelena,Ê
Elisabeth,ÊCarolina.ÊTar fram förslag ll boende-
miljöstrategi inom trivsel, miljö- och hållbarhet, 
säkerhet och trygghet. 

Styrgrupper 

Vid större projekt som kräver styrelsens delak-
ghet i det opera va genomförandet llsä er 

styrelsen styrgrupper för a  kunna prioritera, 
besluta och slutligen utvärdera projektets resul-
tat. För perioden har styrelsen kons tuerat föl-
jande arbetsgrupper: 

Styrgrupp för stamrenoveringsprojektet: 
Mikael,ÊFredrik,ÊKenneth.Ê 

Styrgrupp för fönsterprojektet: Fredrik,ÊRobertÊ
P,ÊJindrich,ÊRobertÊU,ÊMikael. 
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Styrelsens mål för perioden 2022-2023 

Övergripande målsä ning för arbetet under 
perioden är a  utveckla föreningens långsik ga 
strategiska arbete sam digt som ansvaret för 
den opera va verksamheten fly as över ll 
förvaltningschefen.  

Målsättning ekonomi 
Styrelsens ekonomiska mål är a  över d 
bibehålla en god ekonomi, erbjuda en bra 
service och en så kvalita v och prisvärd 
förvaltning som möjligt sam digt som den fasta 
avgi en för medlemmarna hålls nere. Avgi s-
utvecklingen ska täcka kostnadsutvecklingen för 
dri kostnader ( ärrvärme, el, VA, 
underhållsmaterial, köpta tjänster etc.).  

Det periodiska underhållet finansieras med 
egna medel (stam, dörr och fönsterbytet 
lånefinansieras).  

Kostnadsneutrala långsik ga investeringar kan 
finansieras genom lån. 

Målsättning för föreningsförvaltning 
Under perioden kommer föreningen a  
prioritera skapandet av en stabil och robust 
förvaltningsorganisa on med en grund i egen 
anställd personal.  En arbetsledare för dri - och 
skötsel anställs och organisa onen för dri - och 
skötsel överses.  

Upphandlade servicefunk oner utvärderas och 
samlas ll del i en egen organisa on.  

Den ekonomiska förvaltningen utvärderas och 
överses. 

Målsättning fastighetsunderhåll 
Under perioden kommer föreningen a  
prioritera slu örandet av stamrenovering, byte 
av y erdörrar på lägenheter och förråd samt 
färdigställandet av det digitala passersystemet 
för a  däre er påbörja planering för byte av 
fönster och balkong/altandörrar.  

I samband med stamrenoveringen så 
renoveras och op meras servicehusen för 
fri ds- och förvaltningsbehov. 
Underhållsplanen inriktas mot a  bibehålla 
fas gheternas värde och skick samt bidra ll 
trivsel och trygghet.  
En långsik g plan för underhåll av växtligheten 
tas fram. 

Målsättning för lokaler och 
fritidsresurser 
Konstgräsfotbollsplaner etableras på norra 
Gräslöksgatan/Kamomillgatan samt på norra 
Kamomillgatan/Fänkålsgatan.  
I samband med stamrenovering av 
servicehusen görs följande renoveringar/
ändringar: 

· Gymmet i servicehus 2 byggs ut. 
· Ny  hobbyrum etableras i servicehus 5. 
· Samlingslokalen renoveras. 
· Bastun renoveras. 
· Fas ghetsskötsellokaler i servicehus 1 utreds 

och renoveras eller anpassas ll ny 
verksamhet.   

· Förvaltningens lokaler i servicehus 3 
anpassas och renoveras. 

Målsättning föreningsutveckling 
E  långsik gt strategidokument för 
föreningens utveckling tas fram.  
Det långsik ga parkeringsbehovet ses över och 
en strategi för utveckling av parkering, 
garagebyggnader och kallförråd tas fram.  
Informa ons- och kommunika onsstrategin 
utvecklas och bryts ner i ru ner.  
Möjlighet ll elbilsladdning skapas och a  
solceller etableras på föreningens tak 
förbereds. 
Möjlighet för en årligt återkommande 
föreningsdag i augus  utreds. 
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På stämman den 31/5 omvaldes föreningens 
föreningsrevisorer: 
Rose-Marie Östling, ordinarie föreningsrevisor, 
född 1952.  
Utbildning: 
Gymnasieutbildning,  
Ekonomisk linje.  
Arbete: Ekonomiansvarig på 
små o medelstora företag. 
Samt redovisningskonsult på 
revisionsbyrå.  

Sofie Ivarsson, föreningsrevisorssuppleant, 
född 1988.   
Utbildning: Kandidatexamen i 
Arbetsterapi och 
Arbetsterapeutexamen  
Arbete: Legi merad 
arbetsterapeut på Barn- 
och ungdomspsykiatrisk 
öppenvårdsmo agning 

Vidare utser HSB Uppsala en revisor åt 
föreningen vilket även i år blev BoRevison som 
är en revisionsbyrå som enbart inriktar sig på 
bostadsrä sföreningar och ekonomiska 
föreningar. 

Revisorerna granskar llsammans 
årsredovisningen, föreningens räkenskaper och 
styrelsens förvaltning, samt avger en 
revisionsberä else i samband med 
årsstämman med u alande om: 

· Fastställande av resultat- och balansräkning. 

· Behandling av resultatet enligt förslaget i                            
förvaltningsberä elsen.  

· Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  

· Övriga arbetsuppgi er som stämman ålägger 
_.revisorerna. 

Ni når föreningsrevisorerna på mail 
revisor@grasloken.se  

Revisorer Valberedning 

Till valberedning valde stämman:  

Sindy Yanez (valberedningens 
ordförande), född 1988.  

Fänkålsgatan. 

 

Sofia Nordanskog, född, 1991. 
Kamomillgatan. 

 

 

Torsten Eriksson, född 1946. 
Kamomillgatan.  

 

 

 

Valberedningens uppgi  är a  på stämman 
lägga fram förslag på styrelse och revisorer 
samt vilka ersä ningar de ska ha.  

Valberedningen har e  vik gt jobb a  se ll a  
styrelsen kan representera alla och kan bygga 
e  starkt lag som llsammans kan jobba ihop 
för a  förvalta och utveckla föreningen.   

Vill du engagera dig i föreningen? 
Redan nu påbörjar valberedningen si  arbete 
för a  hi a kandidater ll nästa styrelseår.  

Är du intresserad av a  engagera dig i förening-
en eller vill du rekommendera någon så kan du 
kontakta valberedningen via mail  
valberedningen@grasloken.se  

Du behöver ingen specialistkompetens, högre 
utbildning eller digare erfarenhet. Viljan a  
göra en insats och tycka om a  samarbeta är 
vik gast.  
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Nytt ekonomiskt läge 

Räntor 
Föreningens lån är trots stora 
underhållsåtgärder rela vt låga (ca 360 mkr - 
motsvarande ca 430 000 kr/lägenhet) och tack 
vare föreningens storlek och goda ekonomi har 
vi ha  möjlighet a  låna ll mycket bra räntor. 
För a  sprida risker har föreningen valt a  låna 
upp medel med olika löp der vilket gör a  vi 
står rela vt starka nu när räntorna ökar. 
Låneläget följs nogsamt och är en vik g del i hur 
vi planerar kommande investeringar och 
underhåll.         

       

TabellenÊvisarÊföreningensÊlåneläge 

Elkostnader 
Priset på el var under augus  månad det högsta 
någonsin och flera organisa oner och företag 
varnar för fortsa  höga och s gande elpriser.  

Föreningen arbetar ak vt för a  hålla nere 
elkostnaderna både för fas gheterna och 
lägenheterna. Genom a  lägenheters avtal 
samlats ihop så kan vi förhandla oss ll bä re 
priser och de fasta avgi erna blir lägre än om 
varje lägenhet skulle ha e  eget abonnemang.  

Föreningens kostnader för fas ghetsel har de 
senaste åren legat på ungefär 1 mkr/år, men 
beräknas bli ca 1,5 mkr år 2023. 

Övriga kostnadsökningar 
Kostnaderna för ärrvärme, avfall, va en och 
avlopp har ökat ll följd av s gande taxor vilket 
kommer få en påverkan på föreningens 
budget.  Följande taxehöjningar sker 2023: 

· Fjärrvärme (Va enfall): 4,5 % 
· Va en & Avlopp (Uppsala Va en): 3 % 
· Sophämtning (Uppsala Va en): 3 % 

Även andra avtal kan komma a  öka i kostnad 
för 2023 då flera regleras med index som följer 
prisutvecklingen i allmänhet. År 2023 påbörjas 
också avskrivningarna för stamrenoveringen, 
vilket bokförs som en kostnad. 

Effekt på avgifter 
Föreningens ekonomi är fortsa  stark men en 
justering av avgi erna kommer a  behöva 
göras för a  täcka den allmänna pris-
utvecklingen. Med anledning av de ökande 
kostnaderna så gör vi noggranna värderingar 
av kommande projekt och försöker tajma 
investeringar och besparingar så a  avgi erna 
påverkas så lite som möjligt.   

Aktuell skuld Räntesats Slu örfallodag 

50 mkr 1,55 % Rörlig 

23,4 mkr 1,52 % 2023-03-30 

26,6 mkr 0,64 % 2024-09-30 

97,2 mkr 0,79 % 2024-12-02 

24,9 mkr 2,38 % 2024-04-30 

6,6 mkr 0,69 % 2026-01-30 

26,6 mkr 2,93 % 2026-06-01 

26,7 mkr 2,93 % 2026-06-01 

98,8 mkr 0,83 % 2026-03-30 

Vad kan vi medlemmar påverka 
Som medlemmar i föreningen delar vi på alla 
gemensamma kostnader. Genom a  tänka en 
gång extra på hur vi agerar, kan vi hjälpas åt a   
minska våra kostnader genom a  exempelvis: 
· Sortera sopor rä . 
· Inte ställa grovsopor i soprummen. 
· Tvä a fulla tvä ar istället för halvfulla. 
· Inte ställa privata llhörigheter på gemen-

samma ytor. 
· Endast spola ned toale papper i toale en. 
· Inte hälla fe , målarfärg, eller annat i avlop-

pen. 
· Hålla dina kontaktuppgi er i Mi HSB uppda-

terade . 
· Följa föreningens gemensamma regler, före-

skri er och instruk oner. 



 

11                GRÄSLÖKSBLADET NR 2 2022 

Så skriver du en motion 

Som bostadsrä sägare och medlem i brf Gräslöken har du genom di  delägarskap i föreningen 
rä  a  lämna förslag ll årsstämman som är föreningens högsta beslutande instans. Till 
årsstämman bjuds alla medlemmar rä  a  delta och varje lägenhet har en röst vid stämman.  

Skillnad på förslag och motion 
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter eller annat ll din 
styrelse i bostadsrä sföreningen. Dessa förslag tar styrelsen hand om i arbetsgrupper eller på 
styrelsemöten. En mo on är e  förslag som ställs ll stämman  och ska ll skillnad mot förslag ll 
styrelsen tas upp och beslutas om på nästkommande stämma.  

Hur det går till att lämna förslag till stämman 
1. Alla mo oner måste lämnas in skri ligt.  

2. Skriv tydligt om vem mo onen är ställd ll och när den ska behandlas.  

 ( ll exempel: TillÊBrfÊGräslökensÊårsstämmaÊ2023)  

1. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.  

2. Berä a om bakgrunden och vilka mo v du har ll di  förslag.  

3. Presentera själva förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.  

4. Yrka på vad du vill. Det går ut på a  man formulerar sig i en a -sats. Inget beslut kan tas vid 
årsmötet om det är oklart vad förslaget går ut på. 

5. Har du flera förslag, dela upp dem i flera a -satser.  

6. Mo onen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är vik gt då det 
bara är bara medlemmar i föreningen som har rä  a  mo onera ll årsmötet.  

7. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en mo on för varje förslag.  

8. Lämna in förslaget. Mo oner lämnas ll föreningens postlåda i servicehus 3, Kamomillgatan 
34 senast den 31 december för a  kunna tas upp på nästkommande stämma.  

9. Presentera förslaget på stämman. Alla mo oner behöver presenteras på stämman, tänk på 
a  förbereda dig på vad du vill säga, a  prata  nära och tydligt i mikrofonen. Troligen 
kommer du få frågor kring din mo on vilka du förväntas svara på. 

Ur stadgarna § 15 Mo oner: ”MedlemÊsomÊönskarÊvisstÊärendeÊbehandlatÊpåÊordinarieÊ
föreningsstämmaÊskaÊskri ligenÊanmälaÊ llÊstyrelsenÊföreÊdecemberÊmånadsÊutgång.ÊVidÊkallelsenÊ
llÊårsmötetÊbifogasÊmo onenÊmedÊutlåtandeÊfrånÊstyrelsen.ÊPåÊårsmötetÊkanÊmo onärenÊfåÊ

föredraÊsinÊmo onÊföreÊstyrelsensÊsvar,Êvare erÊallaÊnärvarandeÊröstberä gaÊvidÊårsmötetÊ
beslutarÊiÊärendet.ÊStyrelsenÊHSBÊ53ÊGräslökenÊ”Ê 

Det är en föreningsdemokra sk rä ghet a  som medlem ställa en mo on ll stämman samt a  
presentera och argumentera för den på stämman.  
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Transparens 

innebär för oss a  informa on finns llgänglig och 
a  varje medlems rä  ll insyn säkerställs. Vi säger 

vad vi gör och varför. 

Trygghet 
baseras på tryggheten i en välskö  och 

välunderhållen förening med en stabil ekonomi, 
men även i perspek vet i a  kunna känna sig trygg 

i si  boende när staden kommer närmre och a  
känna llit och trygghet i föreningens hantering.  

Trivsel 
är en förutsä ning för e  bra boende. I trivsel 

inrymmer vi en bra  boendemiljö med bland annat 
service, skötsel och underhåll av vårt område och 

våra fas gheter, men även möjligheten ll 
umgänge och samverkan mellan grannar samt 

Gräslöken Fri ds olika ak viteter, verksamheter 
och lokaler. 

Tillgänglighet 
ska genomsyra allt vad föreningen gör. Från 

llgång ll informa on, möjlighet ll 
kommunika on, service, lokaler och verksamheter. 

Till underhåll, dri  och förvaltning. 

Trovärdighet 
kommer ur a  vi har en öppenhet inom föreningen 

och behandlar alla lika. Vi tar ansvar för vår 
förening och vi har all d föreningens intressen i 

fokus. Vi gör som vi säger.   

Tillsammans 
är kanske det vik gaste perspek vet i vår 

bostadsrä sförening. Engagemanget i föreningen 
är föreningen. Från grannars samverkan, stöd-, 

hjälp och gemenskap ll valberedningens, 
styrelsens, revisorernas förvaltarens och alla andra 

funk oners ansvarstagande, kompetens och 
förmåga.  

SÅ SKAPAR VI TILSAMMANS DET GODA BOENDET 


