
Boendeservice 
 

Förvaltare: 
Houssein Alali 

Tel: 018 - 18 01 42 
forvaltaren@grasloken.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 
Medhjälpare: Peter Laveholt 

Behörighet tags  
Skicka mail till; 

expeditionen@grasloken.se 
 

 
Grannskapsbladet 

Torsten Eriksson 
vikarierande redaktör. 

 
 

Föreningen 
 

Gräslöken Fritid: 
övergripande: 
Inger Wahlund 

Tel: 0760 252 941 
Helena Westergren 

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 Fischer 

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 
HSB 53 Gräslöken. Nr.1 Jan-Mars och nr.2 April-Juni 2020 

 
Coronan och hur den har påverkat oss 
 
Influensan har påverkat allas våra liv på nå-
got sätt. Vissa får arbeta hemma andra får 
knappt gå ut alls. Skolor stängs, evenemang 
ställs in och det sociala livet går på sparlåga. 
Det känns, för många, periodvis tungt.  
”Redaktörn” har ex. fått delta i ett  
barnbarns dop via en videolänk på datorn.  
Styrelsen får likt många andra föreningar av-
stå från traditionella möten och hålla dessa 
via nätet. I ett modernt samhälle finns bra 
lösningar på mycket. Kämpa på alla!  
Även detta virus har ett slut.  
 

Årsstämman 
Coronaviruset och Covid-19 ger tydligt av-
tryck även i vår förening. Samtidigt som vi vill 
ge möjlighet för våra medlemmar att delta i 
stämman måste vara lyhörda och förhålla 
oss till de rekommendationer och föreskrifter 
som ges i samhället. 
Den kommer att genomföras, eventuellt som 
traditionell årsstämma, den 25/6. På så sätt 
har vi skjutit fram stämman så långt vi kan 
utan att bryta mot bolagslagens bestäm-
melse att den ska vara genomförd för den 
sista juni.  
Vi måste samtidigt vara förberedda på att det 
kan finnas anledning att genomföra stämman 
på ett alternativt sätt. Ett alternativ kan vara 
poströstning. Ett beslut om att genomföra en 
alternativ stämma är beroende av vilka re-
kommendationer som ges beroende av  
pandemin. 
Den regeländring regeringen beslutade 27 
mars (SFS 2020:162) som begränsar all-
männa sammankomster och offentliga till-
ställningar hindrar inte genomförande av 
stämman vid planerat datum, men som jag 
skrev tidigare bör även vi vara lyhörda mot  
de råd och rekommendationer som ges. 
                                                 
                                                          forts. 
 

När ni flyttar ut 
Lämna lägenhets-

nycklar och två tags 
till Certego  

Fyrislundsgatan 68. 
Övriga nycklar läm-

nar ni i ett kuvert med 
namn, personnum-

mer, adr. och telefon-
nummer till Vice-

värdsexpeditionen 
servicehus 3,  

Kamomillgatan 34. 

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

Webbmaster, Tommy Olsson, Tel: 070 3109782 
webbmaster@grasloken.se 
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Säkerhetsgruppen 
Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som har fått till uppgift att jobba med en helhetssyn gällande säker-
het och skalskydd för föreningen. Förslag gällande låsen på de yttre förråden och trapphusdörrarna hål-
ler på att arbetas fram. Avsikten är att de mekaniska låsen skall bytas ut mot elektroniska. En av anled-
ningarna till bytet är att det är mycket kostsamt när nycklar tappas bort och skall ersättas. Det andra är 
för att öka säkerheten. Vi väntar på besked om vi får använda områdets befintliga fibernät för ett 
ett nytt låssystem. 
 

  

Rabatterna 
Då ett flertal rabatter tog ordentligt stryk under sommaren 2018 har dessa inspekteras av Hallbloms AB.  
Styrelsen har nu gått igenom materialet, gjort en sammanställning efter besiktning, som kommer att 
ligga till grund för vad som skall åtgärdas. Alla rabatter åtgärdas inte samtidig utan man tar några varje 
år. Komplettering/utbyte av växter kommer att ske löpande liknande det underhåll som görs med fastig-
heterna. I år kommer 26st rabatter att åtgärdas.  
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                Pensionärsträffar 
                        År 2020 
KL 13, tisdagar i föreningslokalen, SH 4 
15 sept , surströmmingsfest 
13 okt     medtag djup tallrik, sked och kopp 
10 nov         -"-      flat tallrik, bestick och kopp 
 8   dec        -"-      djup tallrik, sked och opp 
                          År 2021 
12 jan          -”-     flat tallrik, bestick och kopp 
                    Varmt välkomna!  

forts. 
Poströstning: Om medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid föreningsstämman genom poströst-
ning, ska det framgå av kallelsen hur de ska gå till väga. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt 
förslag ska anges i kallelsen, om förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen. Till kal-
lelsen ska det bifogas ett formulär för poströstning som, med hänvisning till de framlagda förslagen, ska 
innehålla två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej. 
Styrelsen avser hålla stämma den 25/6 kl 18.30 i Livets Ord lokal. Vid eventuella förändrade regler eller 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan en förändring komma att ske.                                                                                                                                          
 
Ordföranden. 

Expeditionen 
Expeditionen kommer vara stängd tills vidare pga Coronaviruset. Vi kommer, trots detta, göra vad vi 

kan för att hjälp Er med det Ni behöver.  
Kontakt: 

Mail: expeditionen@grasloken.se  eller via telefon: 073 044 63 03. Vi svarar i mån av tid. 

Vi rekommenderar Er också att besöka föreningens hemsida där Ni kan läsa om alla nyheter. 
https://www.hsb.se/uppsala/brf/grasloken/ 

Nya priser på fritidsaktiviteterna 
 Gym - 800 kr/år  

 Samlingslokal - 700 kr/dygn fredagar och lördagar, övriga dagar 250 kr/dygn  
 Tennis - 30 kr/timme  

 Bordtennis -15 kr/timme  
 Bastu -15 kr/timme (fortsatt fria gemensamma tider)  



 
Stamrenoveringen 

Stamrenoveringen har nu pågått under 9 månader och många erfarenheter har dragits under resans 
gång. Projektet har i stort gått enligt plan avseende budget, utförande och kvalitet. Projektledningen 
har efterhand infört justeringar och åtgärder och tillsammans med entreprenören sker det löpande en 
positiv och kreativ utveckling av metoder och material för att inom budgeten utveckla kvalitén. Totalt 
har nu 14 byggnader färdigställts som vid besiktning visat på överlag bra resultat och hög kvalité. 
Några enstaka felaktigheter och skador har identifierats vilka åtgärdas successivt. Viss justering av 
tidsplanen har skett. Den senaste beslutet (2020-03-23) att sänka takten, togs som ett proaktivt beslut 
på grund av COVID-19. Detta för att inte riskera att sjukskrivningar och VAB skulle påverka flytet i pro-
jektet. Justering av tillvalsutbudet sker löpande efter synpunkter och informationen på trapphusmö-
tena justeras utifrån de förändringar som görs efter dragna erfarenheter från både projektet och bo-
ende. Projektledningen räknar med att mindre justeringar även kan bli aktuellt framgent.  

 

El-abonnemang och stamrenoveringen 
Föreningen fattade beslut i samband med den extra föreningsstämma om stamrenovering att även 
övergå till enhetsmätning av el. Den stora förändringen för den enskilda, efter återflytt till lägenheten, 
är avsaknad av eget el-abonnemang och att samtlig el istället köps av föreningen. 
 
Införandet av enhetsmätning i samband med stamrenovering går till enligt följande: 

1. Samtliga elmätare utom en (1) tas ned vid start av arbetena i respektive byggnad och abonne-
mangen sägs upp.  

2. Elmätaren som blir kvar överlåts från medlemmen till föreningen. 
3. Nya uppkopplade mätare installeras till varje hushåll där både föreningen och den boende kan 

läsa av förbrukning via internet. 
4. Föreningen debiterar sedan medlemmen för förbrukad el via hyresaviseringen.  

 
COVID-19 och stamrenoveringen 
Föreningen och projektet har vidtagit ett antal specifika åtgärder kopplat till COVID-19 och stamreno-
veringen. Bland annat så har genomförandet av trapphusmöten förändrats och information om smitt-
spridning utökats. Vidare har genomförandet av stamrenoveringen justerats i tid och metod och slutli-
gen så genomför entreprenören just nu inga efterbesök i lägenheter där inga akuta åtgärder behöver 
ske.  
 
Frågor om stamrenoveringen 
Projektet har identifierat att det cirkulerar mycket rykten och felaktiga uppgifter om stamrenoveringen. 
För att motverka detta är det viktigt att vända sig till rätt kanaler för frågor och att särskilt ta till sig in-
formationen som lämnas på trapphusmötet, då denna information är specialframtagen för vad som 
gäller just för det specifika huset. 
 
Frågor om stamrenoveringens genomförande hänvisas främst till projektansvarige Jonas Lundberg 
jonas@jplundberg.se, för praktiska föreningsfrågor kopplade till stamrenovering hänvisas förvaltaren 
forvaltaren@grasloken.se och för styrelserelaterade frågor om stamrenoveringen hänvisas styrelsens 
stamrenoveringsgrupp stamrenovering@grasloken.se   
 
Stamrenoveringsgruppen 
Fredrik Fredin 
sammankallande 
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Senaste nytt från info–gruppen 

 
I slutet av 2019 bildades en grupp för att jobba med föreningens informations- och kommunikationsbe-
hov och ta ett samlat grepp för detta. 
Målsättningen är att lägga grunden till ett tydligt och intressant flöde av information för medlemmar och 
andra intressenter.  
Vi ser bl a en stor möjlighet i att bli mer digitala men behöver samtidigt behålla och utveckla våra tradit-
ionella kanaler. 
Tanken är att den nya styrelsen skall få ett bra underlag till kommande budgetarbete och verksamhets-
planering inför 2021 men en del av resultatet kommer du att se innan dess. 
Har du idéer eller intresse av att medverka på ett eller annat sätt? Hör av dig till info@grasloken.se. 
 
I samband med vårt arbete med att förbättra och utveckla medlemsinformationen genomför vi nu en 
enkät – den finns bifogat detta Grannskapsblad men också tillgänglig på nätet. Du hittar den på  
https://www.hsb.se/uppsala/brf/grasloken/, under nyheter – alternativt via QR-koden nedan. 
 
Kenneth OE Sundin 
sammankallande  

 

 

 

 

 

Föreningen, boenden och influensan 

Vi har stängt expeditionen, infört nya rutiner för gymmet och andra gemensamma lokaler, förändrat ar-
betet med stamrenoveringen och styrelsen har, som vi skrev i inledningen, möten via videolänk. 
Lyckligtvis bor vi i ett område med bra möjligheter att vistas ute för olika aktiviteter. Inte minst upprust-
ningen av Årstaparken, som vi har runt knuten, ger oss fina möjligheter till aktiviteter på nära håll. Man 
kan se enskilda eller grupper av personer som tar sin dagliga promenad. God fysik är bra i dagar som 
dessa. Vi ser grannar som hjälper varandra med olika sysslor och bilar/cyklar som levererar varor och 
färdig mat. Många beställer mat på någon butiks hemsida och får det hemlevererat till dörren.  
Har du något tips på hur föreningen och vi som bor i den kan göra livet enklare och trevligare så här i 
Corona-tider? Hör av dig med en lapp i expeditionslådan eller via info@grasloken.se 

 

_______________________________________________ 

Det var allt för den här gången. Ha en bra sommar! 
Styrelsen för HSB 53 Gräslöken 


