
MEDLEMSSERVICE 
 

Förvaltare: 

HSB Uppsala 

Tel: 018 - 18 01 00 

forvaltaren@grasloken.se 
 

Ekonomi & avgifts-

administration: 

Upplands Boservice 

Tel: 018 - 18 74 00. 

ekonomi@grasloken.se 
 

Fastighetsskötsel: 

Upplands Boservice 

Tel: 018 - 18 74 00. 

miljo@grasloken.se 
 

Stopp i avlopp: 

Relita 

Tel: 077 110 35 00. 
 

Fastighetsjour:  

Upplands Boservice 

Efter ordinarie arbetstider.  
Jouravgift tillkommer  

Tel: 018 - 24 30 90. 
 

Skadedjursbekämpning:  

Anticimex 

Tel: 0752-45 10 00 

Försäkringsnummer 331-3168  
 

Gräslökens Expedition: 
expeditionen@grasloken.se 

 

Stamrenovering:  

Huvudentreprenör 

Tel: 018 - 50 05 00 

Projektledare 

Tel: 0705 - 89 54 58 

jonas@jplundberg.se 

Styrelsens ansvarige 

Stamrenovering@  

grasloken.se 
 

Verksamhetsansvarig 

Gräslöken Fritid: 
fritid@grasloken.se 

 

 

 

Styrelsen: 

styrelsen@grasloken.se 

Efter en ovanlig årsstämma, utan fysiskt närvarande 
och med poströstning, har nu den nya styrelsen 
kommit på plats, formerat sig och börjat jobba. I sty-
relsen välkomnar vi de nya styrelsemedlemmarna 
Mikael, Carolina, Maria och Jindrich och samtidigt så 
tackar vi avgående KA, Inger, Sara, Johanna och 
Torsten för det fina och värdefulla arbete som de 
lagt ner för föreningen. Som tack för sina insatser 
har de av föreningen fått varsitt presentkort om 500 
kr att använda på Gränbystadens köpcentrum.    

Styrelsekonferens 
Som uppstart efter sommaren genomförde styrelsen 
en tvådagarskonferens för att dels analysera beslu-
ten från årsstämman och dels gruppera och inrikta 
arbetet under kommande mandatperiod. Resultatet 
av arbetet blev bland annat en fastställd arbetsord-
ning som reglerar hur styrelsen internt ska jobba och 
vilken målsättning som styrelsen kommer att ha.  
 

Målsättningen som arbetades fram vid konferensen 
summeras i värdeorden trygghet, trivsel och trans-
parens. Hur arbetet med att öka tryggheten, öka triv-
seln och öka transparensen i föreningen kommer att 
gå till kommer vi att återkomma med under året, 
men styrelsen tar gärna redan nu emot idéer och 
synpunkter.  
 

Vid konferensen utarbetades även en föreskrift för 
uteplatser som är en nedbrytning och ett förtydli-
gande av de förändringar i ordnings-reglerna som 
beslutades på årsstämman. Föreskriften för uteplat-
ser bifogas detta Gräslöksblad och arbetsordningen 
för styrelsen finns att läsa i sin helhet på föreningens 
hemsida www.grasloken.se.  

Förvaltning 
Ett större arbete har även genomförts med att analy-
sera föreningens behov av förvaltning, skötsel och 
administration. Som ett inledande i det arbetet har 
styrelsen fattat beslut att påbörja processen med att 
anställa en egen förvaltare när nuvarande avtal med 
HSB Uppsala löper ut vid årsskiftet. Med en egen 
anställd förvaltare, med utgångsplats i föreningen 
och med enbart föreningens intresse i åtanke, ser vi 
att en högre kvalité av förvaltning kan uppnås och 
en högre servicenivå för styrelse och medlemmar 
kan säkerställas. 
  
 

Fortsättning nästa sida. 
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NYHETER I  

KORTHET 

 

Ny styrelse 

Presentationen hittar du på 

sidan 3 eller på  

föreningens hemsida 
 
 

Arbetsordning 

Arbetsordning för  

styrelsen m.fl. har  

beslutats och finns på 

hemsidan 
 

Ordningsregler 

Nya ordningsregler  

beslutades av  

Årsstämman.  

Bifogas detta blad. 
 

Föreskrifter 

Föreskrifter för  

uteplatser har  

uppdaterats.  

Bifogas detta blad. 
 
 

Tv-kanaler via kabel 

ComHem sänder sedan  8 

september bara  

digitalt. Vid frågor ring 

ComHems kundtjänst på 

90 222 
 
 

Gräslökens hemsida 

Som ett resultat av  

enkätsvaren har vi nu  

börjat uppdateringen av 

hemsidan. Tips, tankar och 

idéer kan lämnas till  

webmaster@grasloken.se 
 

 

 

 

 

 

 

För fler nyheter och artiklar 

läs föreningens hemsida  

Föreningens hemsida 
www.grasloken.se 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Ansvarig utgivare: grasloksbladet@grasloken.se  

GRÄSLÖKSBLADET 
Nummer 1 2020  

http://www.grasloken.se
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Stamrenoveringen 
Ett annat större arbete som pågår och som garanterat ingen har missat är stamrenoveringen. Överlag 
löper projektet på mycket bra och håller det ambitiösa tidsschemat med en hög kvalité och inom bud-
get. Tyvärr har det dock vid några tillfällen rapporterats om att det skett stölder i samband med renove-
ringen. Omfattningen har ej varit i den omfattning som ryktet verkar göra gällande, men oavsett så är 
det helt oacceptabelt att det sker.  
 
Föreningen har fört och för samtal med polis och anlitade företag hur vi kan förebygga vidare stölder. 
Huvudentreprenören har från första gången det rapporterades tagit situationen på största allvar och lö-
pande vidtagit åtgärder. Några av dessa åtgärder är fysiska, som till exempel övergång till elektroniska 
tidsstyrda lås och utökad staketering runt byggnaderna. Andra är rutinmässiga som till exempel hur och 
vid vilka tider som arbeten utförs eller att stängning av fönster och dörrar kontrolleras och signeras 
varje dag. Sedan finns det vidtagna åtgärder som av förklarliga skäl inte kommuniceras eller kommen-
teras.  

Informationsstrategi 
Ett arbete som påbörjades förra året var att ta fram en informations- och kommunikationsstrategi för 
föreningen. I det arbetet vill vi rikta ett stort tack till de 214 medlemmar som svarat på enkätutskicket 
som gick ut i maj. Svaren på enkäten kommer vara mycket värdefulla i det arbete som kvarstår innan vi 
kan fastställa strategin senare under året.    
 
Fredrik Fredin 

Styrelseordförande 

ordforanden@grasloken.se 

Bland alla er som svarade på vår enkät om informationen i föreningen var det flera  av er som skrev att 

ni hade möjlighet att bidra med bilder och texter till våra informationskanaler, främst Gräslöksbladet och 

hemsidan.  

Ni får gärna skicka tips, idéer och förslag eller bilder och texter till informationsansvarig för föreningen 

på info@grasloken.se eller varför inte i expeditionens brevlåda, som också fungerar som föreningens 

fysiska förslagslåda.  

Anmäl också ditt intresse för medverkan för att vara med och påverka till föreningens referensgrupp för 

”Information & Kommunikation” på samma e-post info@grasloken.se 

Expeditionen är fortsatt stängd tills vidare pga Coronaviruset. Det innebär att vi alla är beroende av att 
kunna kommunicera på ett annat sätt än att träffas. För dig som skickar e-post är adressen:  
expeditionen@grasloken.se.  

 

Om du inte har tillgång till e-post så finns det ett brevinkast i Servicehus 3, Kamomillgatan 34 (entrén till 
expeditionen) där du kan lägga in ett brev, en blankett eller annat. Tänk på att få med ditt namn, kon-
taktuppgifter och gärna det tre-siffriga lägenhetsnumret - så att vi kan återkomma till dig. 
På föreningens hemsida https://www.grasloken.se kan du enkelt ta del av nyheter, ladda hem blanket-

ter och hitta annan information som berör oss som medlemmar och boende i föreningen. 

GRÄSLÖKENS EXPEDITION 

HJÄLP MED BILDER 

Styrelsen har under sommaren fått olika rapporter om oroligheter och skadegörelse inom föreningens 

område. Åtgärder som är vidtagna av denna anledning är bland annat att basketplanen på Gräslöksga-

tan tillfälligt stängts och att en trygghetsjour är under upphandling. Styrelsen kommer att återkomma 

med fler åtgärder inom trygghetsområdet men vill samtidigt uppmana samtliga boende till att vara vak-

samma, hjälpa varandra och att alltid polisanmäla stölder, hot eller skadegörelse. Tips, tankar och idéer 

om hur vi kan öka tryggheten inom föreningen kan skickas till trygghet@grasloken.se. Ett tips till er 

medlemmar kan vara en grupp på Facebook som heter Grannsamverkan Slavsta/Årsta (Uppsala).  

TRYGGHET 

mailto:expedition@grasloken.se
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 Fredrik Fredin,  

Ordförande, invald i 

styrelsen 2015. 

 

Född 1982  

 

Utbildning - Naturvetenskaplig  

datatekniskt fotbollsgymnasium, di-

plomerad It-tekniker och  

yrkesofficersexamen. 

Arbete - It-tekniker i tele och bred-

bandsnät. Sedan 2006 Yrkesofficer i 

Flygvapnet med nuvarande placering 

som stabschef vid Statsflyget på  

Arlanda.  

Kenneth OE Sundin, 

Vice ordförande,  

Informationsansvarig, 

invald i styrelsen 2017  

Född 1957 

 

Utbildning - Företagsekonom - 

Gymnasienivå och Uppsala Uni-

versitet 

 

Arbete - Serieentreprenör, star-

tade första företaget 1987, jobbar 

internationellt med digitalisering 

och utveckling av småföretag.  

Helena Westergren, 

Sekreterare, invald i 

styrelsen 2014  

 

Född 1969  

 

Utbildning - 4-årigt Tekniskt Gym-

nasium och Kemiingenjör med Bio-

medicinsk inriktning vid Uppsala 

Universitet 

Arbete - CAPA Leader QA (Quality 
Assurance) på Cytiva Sweden AB. 
Tidigare: Forskningsingenjör,  
QA-ingenjör, QA-specialist. 

 Åsa Johansson,  

Styrelseledamot, 

ansvarig Gräslökens 

Expedition, invald i 

styrelsen 2012 

Född 1947 

Utbildning - 7-årig folkskola 

 

Arbete - 36 år på Rodenstock 

som  ordermottagare, lagerhåll-

ning och marknadsassistent.  

12 år som adm assistent vid För-

svarsmaktens Hundtjänstenhet 

Peter Laveholt,  

Styrelseledamot, 

invald i styrelsen 

2015 

 

Född 1962  

 

Utbildning - Grundskola och  

gymnasium 

Arbete - Ventilationstekniker i 30 

år 

Mikael Pettersson, 

Vice sekreterare, 

ansvarig stamreno-

vering, invald i  

styrelsen 2020  

Född 1970 

Utbildning -  Gymnasium Styr- och 

reglerteknik 

Arbete - i byggbranschen de senaste 

30 åren i många roller - nu som pro-

jektledare.  

Har tidigare varit ledamot och ordfö-

rande i annan Brf . 

 Jindrich Suc,  

Styrelsesuppleant, 

invald i styrelsen 

2020  

 

Född 1989  

 

Utbildning - Naturvetenskapligt 

gymnasium, glasmästarlärling. 

Arbete - 4 år på Akademiska 

Sjukhuset som laborant. Sedan 

2017 glasmästare på Vaksala 

Glas. 

Carolina Klövstedt, 

Styrelseledamot, 

ansvarig Gräslöken 

fritid, invald i styrel-

sen 2020 

 

Född 1980 

 

Utbildning -  

Gymnasielärarutbildning 

Arbete - Lärare på gymnasienivå 

Maria Norman,  

Styrelsesuppleant,  

invald i styrelsen 

2020 

Född 1987 

 

Utbildning - sjuksköterskeexa-

men 

Arbete - arbetar som legitimerad 

sjuksköterska och barnmorska på 

Akademiska sjukhuset - just nu 

med barnsjukvård i hemmet. 

Tommy Olsson,  

HSBs representant i styrelsen 
 

Född 1940 
 

Utbildning - Institutionen för  

elektronik - Fysiologi och datalära, 

Marknadsföring, Juridik 
 

Arbete - försäljning, marknadsföring och affärsutveckl-

ing vid TELIA och ComHem. Därefter hos HSB som 

förvaltare, förvaltningschef, IT samordnare. Efter detta 

några år vid HSB projektpartner med nyproduktion. Har 

varit HSB:s representant under många år i ett flertal 

HSB föreningar, samt anlitats som årsmötesordförande 

vid HSB:s bostadsrättsföreningar. 

PRESENTATION AV  STYRELSEN 

Vid årsstämman valdes nya ledamöter och suppleanter för 

föreningens styrelse.  

Tillsammans med de som har ett års mandattid kvar så 

utgör de nu föreningens styrelse fram till nästa stämma.  

Vid det första, konstituerande, styrelsemötet utsågs styrel-

sens ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice 

sekreterare.  

Dessutom har den nya styrelsen fastställt en  

arbetsordning för verksamhetsåret och i den då utsett sty-

relsens särskilda ansvarshavare för några områden.  

Här presenteras helt kort varje förtroendevald med en kort 

sammanfattning.  

Aktuell och uppdaterad presentation kan du alltid hitta på 

www.grasloken.se. 

https://www.hsb.se/uppsala/brf/grasloken/foreningen/styrelsen/
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Den enkät som gick ut i maj och som vi nu sammanställt 

besvarades av 214 medlemmar - stort 

tack för den responsen!  
 

Tack vare allas engagemang har vi nu 

fått en bra bild över hur vi kan utveckla 

och förbättra vår information och kom-

munikation.  
 

Mängder av tips och idéer har kommit in tillsammans 

med ris och kritik som vi nu tar med oss i det fortsatta 

arbetet. 
 

Några resultat: (medel för en skala 1-5) 

• Informationen är bra -  3,45 
• Den kommer lagom ofta - 3.37 
• Gräslöksbladet - 3,86 
• Hemsidan - 3,46 
• Infobladen - 3,87 
 

Med tanke på att vi är dryga 1000 medlemmar så är det 

ett ok resultat, men ger definitivt utrymme för förbättring-

ar och utveckling. Vad informationen skall innehålla och 

hur den skall skickas ut finns det många olika synpunkter 

på och vi jobbar vidare med det! 
 

Vill du bidra med material till web och Gräslöksbladet? 

Hör av dig! 

 

Se resultatet för hela enkäten på hemsidan under Nyheter - 

publicerad 8 sept 2020. 

 

 

 
 

Kenneth OE Sundin 

Styrelsens ansvarige för Information 

info@grasloken.se 

Jag tackade ja till ”ansvarig för stamrenoveringen” av 

flera anledningar. Dels för att jag jobbat i byggbranschen 

i stort sett hela mitt yrkessamma liv, ca 30 år, så jag tror 

och hoppas att jag kan tillföra något. 
 

Dels är det för att jag är mån om att vi medlemmar ska få 

en så bra och smidig stamrenovering som möjligt och så 

få problem och bekymmer som möjligt. 
 

Vi ska ha i åtanke att det här är ett enormt projekt att 

genomföra, både för entreprenörerna, projektledaren, 

men även för övriga inblandade, styrelsemedlemmar och 

inte minst alla våra medlemmar. Det krävs tålamod och 

förståelse för de utmaningar vi ställs inför. 
 

Min tanke är att vara en bra länk mellan medlemmar och 

entreprenör, och förhoppningsvis bidra till att ”vi” får ut 

det bästa möjliga av stamrenoveringen. 
 

Jag har precis börjat komma in i arbetet och några av de 

bitar som är viktiga och som jag ska verka för är: 

• Tryggheten, när vi t ex flyttar ut under byggtiden. 

• Transparens, alla ska behandlas lika och ha 

samma förutsättningar såklart. 

• Vi gör detta tillsammans, alla drar sitt strå till 

stacken i stort som smått. En del bidrar med kun-

skap, andra med tips och idéer, men alla vi bidrar 

med tålamod och förståelse. 
 

Det finns mycket att säga och min tanke är att löpande 

informera er alla lite om läget, hur det går, vad händer 

just nu etc.. Har ni några frågor som ligger och gror? Hör 

av er så ska jag försöka besvara det så bra jag kan. 

 

Mikael Pettersson 

Styrelsens ansvarige för stamrenoveringen 

stamrenovering@grasloken.se 

Carolina heter jag och har nyligen axlat ansvaret för Gräslöken fritid. Till vardags arbetar jag som biträdande rektor 
på en gymnasieskola här i stan. Jag är en person som gillar att driva projekt och att ha en händelserik fritid, väldigt 
ofta är vi ute på äventyr jag och mina två barn. Jag tackade ja till det här uppdraget med ambitionen och viljan att 
fortsätta förvalta men också utveckla och förnya våra fritidsverksamheter och då behöver jag er hjälp! Självklart har 
jag planer, tankar och idéer kring våra lokaler och fina verksamheter men det är vi tillsammans som boende i före-
ningen som kommer att utforma våra framtida möjligheter till en fritidsverksamhet för alla.  
 

I en förening med så många medlemmar är det viktigt att vi alla hjälps åt. Tillsammans har vi ett ansvar att ta hand 
om våra lokaler så att vi kan fortsätta ha verksamheterna så tillgängliga det bara går. På hemsidan och på anslagen i 
respektive servicehus kan du läsa mer om hur du går tillväga för att boka samlingslokalen, övernattningsrummet eller 
varför inte en kväll i bastun!  
 

Gräslöken fritid ska vara en levande och öppen verksamhet där alla som vill vara med, är välkomna. Jag ser gärna 
att ni som har åsikter, tankar och kreativa idéer rörande aktiviteter och annat hör av er till mig via fritid@grasloken.se 
eller genom en lapp i brevlådan på expeditionen. Hoppas vi hörs! 
 

 

Carolina Klövstedt 

Styrelsens ansvarige för Gräslöken fritid 

fritid@grasloken.se 

Vi önskar alla medlemmar i föreningen en riktigt skön höst! 

Styrelsen för HSB Brf 53 Gräslöken 

TACK FÖR ALLA ENKÄTSVAR! STAMRENOVERINGEN 

GRÄSLÖKEN FRITID 

https://www.hsb.se/uppsala/brf/grasloken/nyheter/enkatsvaren-om-foreningens-information-/

