














  

Bilaga till förvaltningsberättelse för HSB Brf Gråberget 2021
 
DET GODA BOENDET 
 
Ett gott boende präglas inte bara av en fin lägenhet och ett välunderhållet hus. Det är så 
mycket mer. Att känna sig hemma i hela området och att trivas med utemiljön. Att kunna 
umgås med grannar på ett enkelt och lättsamt 
fritidsaktivitet, en kväll vid den allmänna grillen eller en enkel fika. 

Tillsammans gör vi Gråberget till ett ställe där möjligheterna bor  det goda boendet. 
Styrelsens ambition är att alla ska kunna hitta något att samlas kring med sina grannar och på 
Gråberget har du goda möjligheter till det. Varför inte spela något spel med grannarna, 
snickra/måla i snickeriet/måleriet, umgås med andra föräldrar som är hemma med barn, eller 
föreslå en träff vid grillplatsen? Initiativ och engagemang för träffpunkter får gärna stöttning 
av styrelsen. 
 
Gemenskap & Trivsel 
Föreningen lägger resurser på det vi kallar Gemenskap & Trivsel. Syftet är att fånga upp 
medlemmars engagemang och kompetens. Samtidigt ska alla kunna delta efter egen förmåga 
och tid. Det finns mycket att samlas kring på Gråberget om man vill. Några exempel är 
Skapargruppen, bokcirkeln, odlingslotter, utemiljöer, snickeri, måleri, bastun och grillning. 
Bokcirkeln och skapargruppen träffas ungefär en gång i veckan, se kontaktuppgifter på 
hemsidan. 

På grund av Covid-19 pandemin har flera planerade arrangemang fått ställas in och skjutas 
på framtiden även under 2021, exempelvis trädgårdsdag och glöggträff. Vi hoppas att vi kan 
återuppta engagemang i sinom tid. 
 
Barngrupp 
Vi har sedan 2016 
knyta kontakter. Gruppen har varit som en öppen förskola  man träffas, fikar och leker med 
lokalens leksaker. Barngruppen skiftar förstå   
men nya små kommer glädjande nog. Under pandemin har det varit begränsade möjligheter 
att ses, men förhoppningsvis kan ett engagemang återuppstå! Som vid alla våra gemensamma 
verksamheter lånar gruppen lokalen hyresfritt. 
 
En grön och luftig utemiljö 
Styrelsen arbetar långsiktigt med vår utemiljö  och satsar resurser på den. Ett antal rabatter 
har fått nya växter, några träd har beskurits eller tagits ned. Lekplatsen och området 
däromkring har fått ny belysning. När vi genomfört grävarbeten och dränering har vi satsat på 
nya planteringar och rabatter med både blommor och buskar  det är givetvis stökigt i 
perioder, men utemiljöerna får ett lyft och blir mer välkomnande!  

Även i år har vi låtit en del utemöbler stå kvar ute inför vintern, eftersom vi har ont om 
plats inne. Brandskyddet tillåter inte att vi förvarar dem i trapphus och undercentraler. Och 
vissa möbler är ju fasta och står ändå ute, möblerna vid grillplatsen har varit flitigt använda 
under hela året för träffar utomhus. 
 
  



  

Odla i egen odlingslott 
Föreningen erbjuder medlemmarna att odla i en egen odlingslott i form av två pallkragar på 
höjden, något som går helt i linje med stadens tankar om stadsnära odling. Vi har cirka 50 
stycken lotter, ett antal som vi kommer att stanna vid. De finns i fem områden: Kabelgatan 

, Vantgatan 3 samt mellan Kabelgatan 41 och Vantgatan 1. Därmed 
är chansen stor att de flesta kan odla nära sitt hus. Styrelsen tar emot intresseansökningar. 
 
Tre komposter i föreningen 
Renova tillåter inte trädgårdsavfall i våra bruna påsar för matavfall. För att ta hand om sådant 
har vi därför tre Gröna Johanna-komposter. En står ovanför boulebanan, en vid uteplatsen 
ovanför p-platserna på Vantgatan 3 och en vid klipporna ovanför Kabelgatan 41 A. Varje 
kompost har en ansvarig skötare. 
 
Bytesrum i Kabelgatan 26 

används flitigt. Det är bara att ställa in saker man inte längre vill ha eller att gå dit och fynda 
nygammalt. Billigare än loppis! Ej tillåtet att ställa in är större möbler, tjock-TV, bildäck, 
kemikalier, farligt avfall eller skrymmande saker. Två medlemmar ur föreningen ansvarar lite 
extra för rummet. Styrelsen förmedlar gärna fler intresserade! I soprummet finns även kärl för 
flera återvinningsfraktioner, så det gäller att inte blockera dem. 
 
Snickeri 
En grupp har bildats av intresserade för att rusta upp och förbättra möjligheterna att nyttja vårt 
snickeri på Kabelgatan 37. De har rensat, städat och sökt medel för att förbättra och utveckla 
den utrustning som finns på plats. Förbättringsarbetet pågår! Det är verkligen ett roligt 
initiativ som bidrar till en förbättrad träffpunkt för föreningens medlemmar. Besök gärna 
snickeri och måleri genom cykelrumsentrén på Kabelgatan 37. 
 
Julträd och glöggträff 
De permanenta ljusslingorna i våra träd har skänkt mycket glädje i vintermörkret, och 
styrelsen hoppas kunna se över julbelysning under året för att få ett trivsamt inslag i vår 
närmiljö framöver. Tyvärr fick styrelsen ställa in en gemensam glöggträff för att undvika att 
många samlas även i år.  
 
Hjärt-LungRäddning och hjärtstartare 
I hallen mellan expeditionen och samlingslokalen hänger en hjärtstartare. Den är därmed 

 
 
LÅNGSIKTIGT UNDERHÅLL 
 
Underhållsplan viktigt verktyg för budgetarbetet 
Underhållsplanen är ett bra och viktigt verktyg i arbetet med underhåll, renoveringar och 
investeringar. Med dess hjälp kan styrelsen blicka framåt, såväl det närmaste året som mycket 
långsiktigt. Planen följs upp kontinuerligt och är upplagd som en checklista, så att viktiga 
åtgärder inte missas och att kvaliteten i fastighetsbeståndet kan säkerställas.  

Underhållsplanen utgör även underlag för budgetarbetet och för att fördela kostnaderna 
jämnt över åren. Vi ska därmed slippa plötsligt höjda månadsavgifter, trots stora kommande 
åtgärder och en plötsligt kraftig  

Planen är framtagen av HSB och ska finnas i varje HSB-förening. 
  



  

Renoverings- och förändringsanmälan 
Alla större förändringar av lägenhet ska anmälas till vår förvaltare. Det gäller alltid vid 
renovering av badrum och kök, eller önskan om att riva en vägg. Värme och ventilation är 
föreningens installationer och ansvar. Värmeelement får inte tas bort och motorfläkt får inte 
kopplas in på systemet. 
 
Fortsatta åtgärder mot inbrott och skadegörelse 
Under året har vi haft ett antal inbrott. Vi ser dock att våra åtgärder kring förstärkningar av 
dörrar, rondering av väktare, borttagande av sly och ny belysning på Kabelgatan har genererat 
färre inbrott än tidigare år. En positiv utveckling! Några fall av klotter har även inträffat. 
 
Koll på taggar och nycklar 
Borttappade taggar och nycklar ska omedelbart anmälas till HSBs Boendeservice. Taggarna 
spärras, nycklarna kan bara noteras. 
 
Felanmälan  
Styrelsen vill gärna trycka på att det är viktigt att felanmäla skador och andra saker som 
behöver repareras eller bytas. Endast så kan vi få en överblick över fel och brister. Felanmälan 
står beskrivet på föreningens hemsida, eller kan göras till HSB via telefon.  
 
Sjunkande mark, bristfälliga avloppsrör och fuktiga källare 
Våra hus är gamla, området är gammalt och på många ställen sjunker marken. Så kallade 
slukhål uppstår här och där. Stående avloppsstammar är från 80-talet, men liggande stammar 
under husen och dagvattenledningar är från 50-talet. Det är inte ovanligt med stopp i rören 
och ibland rena brott. Ett annat stort problem är fukt i källarna. Det kan handla om 
uppträngande grundvatten, bristande dränering eller trasiga rör. 

Styrelsen har beslutat att ta ett samlat grepp på samtliga hus. Marken kring husen kommer 
att grävas upp för att byta brunnar och ledningar. I samband med detta ska entréer och gångar 
bli mer tillgängliga, med bra ramper. Detta har genomförts på Kabelgatan 8 och 16; 14, 35 
och Vantgatan 3 pågår just nu och fler hus som har stora problem står näst på tur. I samband 
passar vi på att förbättra tillgänglighet till entréer och förbättrar rabatter och planteringar.  
 
Fortsatt minskning av råttor 
Antalet råttor ökar inte, men föreningen har kvar avtalet kring råttbekämpning, eftersom vi 
inte önskar att det skall öka igen.  
 
Fortfarande överfyllda cykelrum 
Våra cykelrum är trånga och tyvärr sker då och då även cykelstölder, delvis beroende på att 
cyklarna inte går att låsa fast. Kraven på utrymme ökar dessutom, eftersom många som flyttar 
in idag har valt bort bilen till förmån för cykel. 

I några hus (Kabelgatan 8, 16, 18, 20, 39 och 41) har styrelsen lyckats utöka plats för 
cyklar, och tittar kontinuerligt på åtgärder i fler hus. Använder man inte cykeln ofta, ber vi om 
att den skall förvaras i förråd. 

 
Rensning av allmänna utrymmen, cykelrum och tvättbokningstavlor 
Räddningstjänsten kräver att våra allmänna utrymmen ska vara fria från saker och skräp. Det 
är tyvärr vanligt att medlemmar lämnar kvar eller dumpar saker lite varstans i trapphus, 
vindar och källare. Det innebär att vi får genomföra dyra rensningar. I samband med det 
brukar vi även röja cyklar i cykelrummen och utomhus. Förvara alltså dina tillhörigheter i 
förråd eller lägenhet.  



  

På våra tvättbokningstavlor plockar vi löpande bort omärkta lås och dubbletter. 
 
ÖVRIGT STYRELSEARBETE 
 
Föreningens styrelseledamöter har nästan uteslutande vanliga jobb och de sköter alltså 
styrelseuppdraget på sin fritid. Till sin hjälp har styrelsen en förvaltare och administrativ 
förvaltning. Verksamheten sker i arbetsgrupper inom styrelsen och de involverar gärna 
medlemmars engagemang och kompetens i det löpande arbetet. I syfte att utveckla såväl 
arbetet inom styrelsen som samarbetet med förvaltare anordnade styrelsen under året en 
planeringsdag. 

 
Förvaltartjänst och boendeservice avlastar föreningen 
Styrelsen har Ted Silverhagen från HSB som förvaltare. Förvaltaren möjliggör ett mer samlat 
och förtydligat arbete kring fastigheternas behov av underhåll och investeringar. Föreningen 
har även avtal administrativ förvaltning med HSB, så kallad Boendeservice. För att göra det 
möjligt att komma i kontakt med styrelsen har en särskild mejladress inrättats. Mot slutet av 
2021 började styrelsen att ha expeditionstid andra tisdagen i varje månad  flera medlemmar 
har tagit möjligheten och besökt oss, vilket har varit uppskattat. Vi välkomnar särskilt nya 
medlemmar till expeditionstiden, om man har frågor om föreningen! 
 
Två bilpoolsplatser mellan Kabelgatan 14 och 16 och elbilsplatser 
Från den 1 december 2018 hyr bilpoolsföretaget M två av våra p-platser mellan Kabelgatan 
14 och 16. I dagsläget har de en elbil och en laddhybrid. HSB har ett förmånligt avtal med M, 
som gynnar dig som medlem.  
Föreningen har även ett antal elbilsplatser, som det är kö till. Vi undersöker möjlighet att 
installera fler laddplatser för att svara på efterfrågan.  

 
Återvinning i våra hus 
I husens soputrymmen finns kärl för återvinning. Hämtning sköts av Stena Recycling. Tyvärr 
har vi allt som oftast överfulla kärl Det är av yttersta vikt att inte slänga mer i behållarna än 
att locken går att stänga. Är det fullt i ett kärl är det viktigt att avfallet slängs i ett annat. Det 
får inte lämnas på golvet eller i våra gemensamma utrymmen. Vi äger och tar hand om får 
förening tillsammans, och måste sköta den tillsammans. Missköter vi detta kan vi bli tvungna 
att säga upp avtalet kring återvinningen! 
 
INFORMATION TILL MEDLEMMARNA 
 
Dialog via hemsida, Gråbergsbladet och anslag 
Styrelsen jobbar kontinuerligt med information till medlemmarna. I dagsläget sker detta 
främst via föreningens hemsida, www.hsbgraberget.se, Gråbergsbladet och trapphusanslag, 
men fler vägar ska prövas. Vi har även öppen expedition en gång i månaden. Vanligtvis 
berättar vi även om aktuella frågor och styrelsens arbete under gemensamma aktiviteter och 
träffar. Utanför expeditionen på Vantgatan 3 finns även en anslagstavla där viss information 
kan anslås (som alltid kommer att finnas tillgänglig på hemsidan dessutom). 

Styrelsen försöker hålla hemsidan aktuell. Styrelsen ser kontinuerligt över innehållet i 
stort, försöker att förbättra strukturen och lägga in fler bilder. Där finns svar på det mesta. 
Nyheter läggs upp efter styrelsemöten samt andra större och mindre händelser. Detta sker 
löpande och när vi har tillräckligt för att fylla ett Gråbergsblad delar vi ut ett sådant i alla 
brevlådor och även som ett trapphusanslag. Bladet kommer ut minst fyra gånger per år. 



  

Medlemmar har även möjlighet att få hjälp kring medlemsärenden genom HSB 
boendeservice (boendeservice.gbg@hsb.se, 010-442 20 00) och av vår förvaltare Ted 
Silverhagen. Utförlig beskrivning av vad de kan hjälpa till med finns på hemsidan. 

Önskar medlem kontakta styrelsen är det möjligt att göra genom en särskild mejladress 
(brfgraberget@hsbgraberget.se). 

För medlemmar i HSB brf Gråberget finns även en Facebooksida, denna administreras 
dock inte av styrelsen, utan av de som är medlemmar i föreningen.  

 
Snabb och heltäckande information till nya 
Alla nya medlemmar ska vara väl förberedda redan vid inflyttningen. De får därför direkt vid 
godkännandet av medlemskapet broschyren Underhåll och reparation av din bostad och 
styrelsens informationsmaterial Välkommen till HSB Brf Gråberget! Detta heltäckande 
material finns även på hemsidan under fliken Svar på allt. Alla nya medlemmar får även 
brandsäkerhetsinformation från Räddningstjänsten och en broschyr från HSB:s Boendesociala 
grupp om medling i störningsfrågor och andra problem. 
 
 
























