
Föreningen 
Gräslöken Fritid: 

övergripande: 

Inger Wahlund 

Tel: 0760 252 941 

Helena Westergren 

Tel: 070 527 08 69. 

Bastuvärd: 

Bengt Andersson 

Tel: 070 222 71 99. 

Boule: 

Kurt Lindberg 

Tel: 073 8235884. 

Motionslokalen: 

Bengt Knabel 

Tel: 018 - 25 04 03 

Erkki Hakulinen 

Tel: 0705249733 

Pensionärerna: 

Gun Hydling 

Tel: 018 24 70 46 

Kurt Lindberg 

Tel: 0738235884 

Samlingslokalen: 

Christina Lindberg 

Tel: 076 849 41 99. 

Tennis: 

Ortram Fisher 

Tel: 073 9827386 

Vävstugan: 

Ingrid Eriksson 

Tel: 073 98314 34 

Övernattningsrum: 

Christina Lindberg 

Tel: 076 849 41 99. 

Snickarrummet: 

Kurt Eriksson 

Tel: 070 7334010 

Biblioteket: 

Ginger Johansson 

Tel: 073 9084696 

 

Grannskapsbladet: 

Ansvarig utgivare 

Johanna Persbo 

johanna.persbo@gmail.com 

 

Boendeservice 
Förvaltare: 

Houssein Alali 

Tel: 018 - 18 01 42 

houssein.alali@hsb.se. 

Fastighetsskötsel: 

Boservice 

Tel: 018 - 18 74 01. 

Avlopp: 

Relita 

Tel: 077 110 35 00. 

Jourtelefon:  

Vid akuta problem 

efter arbetstid 

SOS Alarm  

Tel: 018 - 24 30 90. 

Vicevärdsexpedition: 

Servicehus 3 

Öppet,  torsdagar, 

18:00-20:00 jämna ve. 

Ansv. Åsa Johansson 

Tel:  0730 446 303 
Inger Wahlund, Peter Lavenholt 

 

Behörighet—taggar 

Skicka mail till: 

hsb53taggar@comhem.se 

 

Föreningsarbete 

Intresserad? Kontakta 

valberedningen: 

Guy Bastin 

Tel: 018-257916 

När ni flyttar ut 

Lägenhetsnycklar 

och två tags lämnas 

till Certego på Fyris- 

lundsgatan 68. 

Övriga nycklar 

lämnas i ett kuvert 

med namn, person-

nummer, adress och 

telefonnummer till 

Vicevärdsexpeditionen 

servicehus 3 

Kamomillgatan 34. 

Föreningens hemsida 

https://www.hsb. se/uppsala/brf/grasloken/ 

Webbm. Tommy Olsson, Tel: 070 3109782 

Nytt år – 2019 är här! 

Vintern kom verkligen med en stor 

portion med snö och våra 

fastighetsskötare har haft fullt upp 

med att skotta och ploga. Kvarterets 

barn har fått flera stora snöhögar att 

leka i och nog har endel fyrbenta 

husdjur skuttat runt i glädjeyra.  

Detta år kommer det inte finnas en 

spolad is på området. Vi har under 

många år haft ett personligt 

engagemang så om någon är 

intresserad att ta över spolning av 

isen, hör då av er till Inger 

Wahlund—0760 252 941. 

 

Senaste tiden har vi tyvärr haft en del 

stölder utomhus. Styrelsen ser just 

nu över alternativ att öka tryggheten 

för våra boende—men ni kan själva 

bidra genom att se till att dörrar går i 

lås, att låsa era cyklar ordentligt 

samt att inte ställa ut dekorationer 

som ni är rädda om.  

Snart kommer även en cykelrensning 

att ske! Under vecka 13 kommer 

cyklar i samtliga förråd och cykelställ 

märkas med en gul remsa. Ta bort 

remsan från din cykel om du vill ha 

den kvar. Mer information kommer i 

brevlådan! 
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Expeditionens 

öppettider vår 2019 
Torsdagar 18.00 - 20.00 

 

21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 

17/4 (onsdag), 2/5, 

16/5, 29/5 (onsdag), 

13/6 samt 28/6. 

Expeditionen är 

stängd v 28—30. 

——————————- 

Styrelsen mötesdatum 

2019 

 20/2, 20/3, 24/4, 15/5, 

23/5 (årsstämma), 

12/6, 28/8, 18/9, 

16/10, 13/11, 5/12 

(budget), 11/12 

 

  Lämna in skrivelser för 

behandling i god tid 

innan mötes-datumen 

antingen via epost 

houssein.alali@hsb.se 

eller i brevlåda vid 

expeditionen Service- 

hus 3  

——————————- 

 Observera att vid 

bokning av lokaler 

såsom pub och 

övernattningsrum via 

webben att ange rätt 

lägenhetsnummer och 

rätt lösenord. Om ni 

inte bokar på rätt sätt 

kommer ni inte kunna 

öppna lokalerna med 

er lägenhetstag. 

—————–—————- 

Stamrenovering 

28 januari kallade Hyresnämnden de medlemmar som motsatt sig den 

planerade stamrenoveringen. Vid förhandlingen gavs samtliga medlemmar 

tillfälle att yttra sin anledning till varför de röstat nej till en renovering. 

Hyresnämnden tog sedan ett beslut den 5 februari att godkänna det förslag 

på utförande av stamrenovering som presenterades och röstades om på 

extra föreningsstämman som hölls i Livets Ords lokaler. 

 

Det som nu kommer att ske är att föreningens konsult Jonas tillsammans 

med delar av styrelsen kommer att skriva kontrakt med den entreprenör 

som blev vald att utföra arbetet. 

Aktuell information hittar ni alltid på föreningens webbsida. 

På gång i området 

 Ingen isbana har blivit spolad i området detta år. Närmaste spolad is 

hittar ni vid Ångelstaskolan.  

 Märkning av cyklar i cykelförråd samt cykelställ sker under vecka 13 

inför kommande cykelrensning. Mer information kommer i brevlådan. 

 Alla parkeringsplatser och garage har blivit inventerade. Under våren 

kommer ett arbete med att märka upp platser samt att förbättra 

skyltning.  

 Alla boende har nu fått en gästparkeringsdekal som era besökare ska 

läggas synlig i framrutan om boendetaxa används. 

Kom ihåg 

 Med tanke på senaste tidens stölder så hjälp gärna åt att se till att dörrar 

hålls stängda och låsta. Ytterdörrar hålls låsta mellan 21—04, märker ni 

att er dörr är olåst under den tiden så gör en felanmälan. 

 Rastning av hundar inom området sker enbart på anvisade platser (vid 

parkeringarna). Tänk på era grannar och låt inte era hundar göra ifrån 

sig utanför eller på någons uteplats. 

 Släck lyset i förråd och cykelrum så sparar vi både pengar och miljö. 

Pensionärerna 

Pensionärernas vårträffar äger rum  

 

- 12 februari djup tallrik, bestick och kopp 

- 12 mars flat tallrik, bestick och kopp 

- 9 april djup tallrik, bestick och kopp 

- 14 maj Vårlunch. Anmäl er senast 12 maj. 

 

Välkomna till en god gemenskap i 

Samlingslokalen i Servicehus 4! 


