
Efter en mild höst fick vi i år en vinter som många 
har längtat efter med längdskidspår, pulkabackar 
och vår populära isbana som åter kunde öppna, ett 
särskilt stort tack för allt jobb tillsänds föreningens 
egna ismakare som lagt ner många timmar på att 
göra och hålla isen åkbar. 

För föreningens styrelse har mycket av vinterns ar-
bete kretsat kring att förbereda för och introducera 
vår nya och egna förvaltare samt strukturera före-
ningens administration, skötsel och förvaltning. Med 
Malin på plats kommer förutsättningarna skapas för 
dels en trygg och stabil förvaltning samtidigt som 
mer tid för långsiktiga, strategiska och värdeskap-
ande åtgärder skapas.  

 

 

En viktig del i framtidsarbetet är de 6 T som presen-
terades i förra Gräslöksbladet (Transparens, Trygg-
het, Trivsel, Tillgänglighet, Trovärdighet och Tillsam-
mans) men bärande för framtidsinriktningen kommer 
vara vårens planerade enkätundersökning. Här hop-
pas vi givetvis på ett stort deltagande för att ge sty-
relsens ett så bra underlag som möjligt på vad före-
ningens medlemmar egentligen vill. 

Ytterligare en viktig pusselbit för framtiden är den 
kommande årsstämman. Tyvärr blir vi även i år 
tvungna att använda oss av poströstningsförfarandet 
då osäkerheterna kring restriktionsläget i maj inte 
medger någonting annat. Istället planerar vi för ett 
medlemsmöte i augusti där den nya styrelsen kom-
mer presentera sig och sina framtidstankar. 
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 Medlemstidning för HSB 53 Brf Gräslöken 

 
Gräslöksbladet utkommer vanligtvis 4 gånger per år 
och här kan du läsa lite om vad som är på gång i 
föreningen. 
 
Dela gärna med dig av bilder och ge oss dina för-
slag på saker som du vill lyfta fram eller veta om din 
förening.  

Trevlig läsning! 

För att kunna göra ett bra styrelsearbete krävs en-
gagemang, drivkraft och kompetens.  
Som bostadsrättshavare och därmed delägare av 
föreningen är det allas vårat ansvar att se till att 
detta finns i styrelsen. I år finns det flera luckor att 
fylla och valberedningen behöver nu er hjälp för att 
kunna föreslå en så komplett styrelse som möjligt för 
att omhänderta, förvalta och utveckla föreningen.  

Anmäl ert intresse eller föreslå potentiella kandidater 
till valberedningen@grasloken.se  

 
 
 
Men samtidigt som vi blickar framåt så ska vi inte 
glömma bort vår historia. 1972 färdigställdes före-
ningens fastigheter vilket vi planerar att uppmärk-
samma under nästa år.  

Planeringen för 50-års  
jubiléet kommer starta upp  
under våren och har du  
några tips eller idéer på hur,  
vad eller vem som skulle  
kunna bidra till planeringen  
så kommer jubileums- 
generalen gladeligen ta  
emot dessa via föreningens  
förslagslåda på  
hemsidan  
www.grasloken.se  
eller i brevlådan vid  
servicehus 4, Kamomillgatan  
34. 
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Med ökat flöde av information kommer också ett ökat behov av alla slags foton som behövs för 
att öka läsvärdet och intresset för innehållet. 

Vi skulle därför gärna vilja komma i kontakt med någon fotograf i föreningen som skulle kunna 
hjälpa till med allt från porträtt och aktivitetsfoton till miljöbilder från olika årstider. Inom ramen för 
informationsbudgeten finns ett visst utrymme för detta då det gäller professionella bilder. Hör 
gärna av dig till informationsansvarig via e-post - info@grasloken.se 

 EXPEDITIONEN 

Expeditionen fortsätter hålla stängt men utvecklar samtidigt servicen 
för alla medlemmar. Nyheter är bl. a att Boservice tar hand om dis-
tributionen av filter. Andra områden som ses över är nyckel- och 
tagghantering samt kommande förnyelse av gymbehörigheter.  

Kom ihåg att man enkelt kan hitta information, kontaktvägar, blan-
ketter, göra beställning av extra p-tillstånd och filter samt göra felan-
mälningar via vår hemsida. Har du inte möjlighet att skriva ut blan-
ketter från hemsidan finns det att hämta i tvättstugan i Servicehus 3.  

Om du inte hittar informationen du söker eller behöver kontakta expeditionen så är 
det lättast genom att maila oss eller genom att välja knappval 2 på 018- 50 00 00.  
 
Via knappvalet når du expeditionens röstbrevlåda där du kan tala in ett meddelande 
och bli uppringd (oftast under kvällstid).  

NYTT AVTAL MED COM HEM 

Äntligen - som säkert många nu kan utbrista, så är administrationen av utbetalningen av innestående medel i vår 
s.k. ”Inre fond” utredd och endast tidplanen återstår. Efter många rundor i vad som är hanterbart och säkert har vi 
tillsammans med Boservice Ekonomiadministration landat i följande hantering: 

Boservice kommer att betala ut innestående medel via Nordea och i form av utbetalningskort. Det är det enda 
säkra sätt som kunnat tas fram med avseende på att utbetalningen når rättmätig ägare av respektive bostadsrätt. 
Utbetalningskortet kan beroende på beloppsstorlek lösas in på olika platser vilket kommer att framgå av underlaget 
vid utbetalning. Detta betyder att den inre fonden avslutas och att du som boende inte behöver lämna in något kvitto 
eller annat dokument för att få utbetalningen. (Du kan fortfarande skicka in blankett och kvitto om du är i behov av en 
snabbare utbetalning.) 

Exakt tidpunkt för utbetalningen kommer att meddelas via hemsidan så snart datumet är spikat. 

UTBETALNING AV MEDEL FRÅN INRE FOND 

Genom ett nytt avtal med Com Hem så kommer nuvarande FiberCoax-nät kompletteras med ett FiberLAN-nät  för 
bredbandstjänster.  
 
För samma kostnad som idag (70 kr / lägenhet / månad) kommer COM HEM an-
sluta det gamla Tele2-nätet (FiberLAN-nät) och komplettera det nuvarande Com 
Hem bredbandet (FiberCoax). Detta kommer att ge alla en möjlighet till snabbare 
och stabilare bredband och att säkerställa bra kvalitet på våra digitala tjänster men 
det  kommer inte att påverka månadskostnaden för oss boende.  

En installation av FiberLAN innebär att föreningen får ett bredbandsnät som är förberett för tv, bredband, telefoni och 
nya tjänster i takt med att behoven ökar. Com Hems FiberLAN kommer ha en kapacitet på minst 10 000 Mbit/s sam-
tidigt som nuvarande FiberCoax-nät har en kapacitet på 5 000 Mbit/s. Tillsammans utgör detta en trygghet inför 
framtiden. 
 
För att kunna driftsätta lösningen kommer Com Hem under vår och höst genomföra framdragning av signaler till det 
befintliga nätet, installera utrustning och ansluta nätet med avtalad driftstart  2021-10-01.  
Med anledning av anslutningen av Com Hem i FiberLAN-nätet önskar styrelsen uppmana de få medlemmar som 
idag har avtal med LAN-bredband från Telenor att säga upp dessa då tjänsten i framtiden kommer ingå i kostnaden.   

 HAR VI NÅGON DUKTIG FOTOGRAF I FÖRENINGEN? 

Maria Norman 

Styrelsens ansvarige för 

expeditionen  

expeditionen@grasloken.se 

DIGITAL KÖHANTERING 

Nu har vi fått besked av Boservice om införandet av den digitala köhanteringen för förhyrda parkeringsplatser, ga-
rage och kallförråd på Mitt HSB. Startdatumet är beräknat till 2021-03-20 och kommer innebära att vi som medlem-
mar kan ansöka om plats, hantera avtal och följa kön direkt på hemsidan.  

Detaljerad information och instruktion för hantering kommer skickas ut som informationsblad inför starten.  
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Nu har föreningens enkla, digitala, telefonväxel varit I bruk en tid - och den ser ut att fungera bra och fylla syftet med 

att underlätta för alla medlemmar att få kontakt med rätt funktion. Förutom de egna linjevalen så finns också både 

Upplands Boservice, Byggconstruct och Trygghetsjouren med som knappval. Allt för att du bara skall behöva ett 

enda telefonnummer i dina kontakter med den medlemsservice som finns. Kom ihåg 018 - 50 00 00. 

SOPSORTERING OCH NY HANTERING AV MATAVFALL 

FÖRENINGENS TELEFONVÄXEL 018 - 50 00 00 

Nu har vi i föreningen tillsammans med Upplands Boservice landskapsarkitekt 
och trädgårdsmästare gjort en genomgång av våra träd, häckar, buskar och 
annan växtlighet. (Visste du att vi har ca 900 träd och nästan 5 kilometer häck?) 

Förslagen om åtgärder växer fram och det kommer att leda till allt från borttag-
ning av vissa träd, beskärning och även återplantering. En nödvändig föryngring 
av växtligheten inom området som i vissa fall har nått en ansenlig ålder och där 
man kan se en del skador - både naturliga och skadegörelse.  

Då dessutom många av träden vuxit sig stora så riskerar de nu att tränga in 
sina rötter i husgrunder, luta sig mot fasader och i några fall har belysningen 
omfamnats av trädkronorna. Något som nu kommer att åtgärdas. 

Redan under senvintern och våren kommer en del av arbetet att påbörjas för att 
sedan fortsätta under en längre period.  Vi skapar helt enkelt en underhållsplan för växtligheten inom föreningen.  

Den efterlängtade om– och återplanteringen av en del våra rabatter kommer också att genomföras succesivt så 
snart det låter sig göras. Nu väntar vi bara på en härlig vår och en riktigt skön sommar så att vi kan njuta av vårt 
gröna Gräslöken! 

TRÄDINVENTERING OCH BESKÄRNING 

Som du redan vet så startar nu den nya hanteringen av ”Matavfall” upp inom Brf Gräslöken. En 
chans för oss alla att ytterligare bidra till ett mer hållbart samhälle och dessutom till en bättre 
ekonomi för oss alla i föreningen!  

Vi betalar varje år ut ca en miljon kronor för vår sophantering - dvs ca 100kr per månad för 
varje lägenhet i snitt. Om vi hjälper varandra att sortera bättre och att inte slänga grovsopor 
etc. i soprummen så skulle vi kunna sänka kostnaden en hel del - samt bidra till en bättre 
miljö. Felsortering och diverse grovsopor som ställs i soprummen kostar oss mycket, kanske 
vi kan hjälpas åt att göra något åt detta?  

 

Vad är ditt tips för att sänka kostnaderna för sophanteringen? Lägg en lapp i expeditionens 
brevlåda eller skriv något i förslagslådan på hemsidan.  

Första månaden som förvaltare har jag kommit i kontakt med de flesta typer av 
frågor som dyker upp löpande och det har gått snabbt att sätta sig in i arbetet 
tack vare att styrelsen gjort ett bra förberedande arbete.  

Jag har varit i kontakt med ungefär 50 av er medlemmar vilket har varit roligt. 
Därtill har jag kontaktat ungefär hälften av våra leverantörer för att påbörja en 
god relation till dem.  

Det har också varit en period där jag med nya ögon kunnat se all den möjlighet 
till förbättring och effektivisering, inte minst i form av digitalisering, som finns 
inom föreningen.  

Så framöver kommer mitt arbete till stor del att handla om förbättring och ut-
veckling som både direkt och på sikt gynnar både er som medlemmar och föreningen 

i sin helhet. 

AKTUELLT FRÅN FÖRVALTAREN 

Foto: Åke Lager 

Malin Roslund 

Förvaltare forvalta-

ren@grasloken.se 

Du har följande knappval att välja på: 

#1 Förvaltaren 

#2 Expeditionen 

#3 Byggconstruct, Stamrenoveringen 

#4 Upplands Boservice, Fastighetsskötsel & Ekonomi 

#9 Trygghetsjouren - AVARN 
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Informationsarbetet löper på i enlighet med den strategi 
som fastställdes i höstas. Nu jobbar vi med att utveckla 
rutinerna för kommunikationen mellan föreningen och 
medlemmarna  

 
En del av resultatet 
kanske du redan upp-
täckt bl.a. genom de 
formulär för beställ-
ning av filter, extra 
parkeringstillstånd 
m.fl. Som nu finns på 
hemsidan. 
 
Strax påbörjas arbetet 
med allt material som 
skall säkerställa en bra 

föreningsstämma, som även denna gång genomförs ge-
nom poströstning.  
 
Kenneth OE Sundin 
Styrelsens ansvarige för Information  
info@grasloken.se 

Stamrenoveringen fortskrider i ett rasande tempo och 
följer tidplanen.  Förhoppningsvis så fortsätter det så. 

Vi är just nu inne på etapp 4 (av 7) och den pågår till 
hösten 2021, då man har jobbat sig ner till Kamomill-
gatan 36 vid förskolan. 

Efter det startar etapp 5 och då går man över på den 
”andra sidan” av förskolan och börjar jobba sig norrut på 
området. 

Entreprenörerna i projektet är ju väl inarbetade i alla akti-
viteter och de finslipas löpande för att få det att flyta på 
så bra som möjligt för oss medlemmar. Med staketen 
som nu sätts runt hela huset så har också både trygghet 
och säkerhet ökat ytterligare för alla parter. 

Har ni några synpunkter eller frågor är ni välkomna med 
det. Input från er medlemmar är viktigt för oss att få ta 
del av. 

 
Mikael Pettersson 
Styrelsens ansvarige för stamrenoveringen 
stamrenovering@grasloken.se 

Hej!  Mitt namn är Jindrich Suk 

Jag har varit suppleant i styrelsen i snart ett år men har tidigt fått hoppa in som ordinarie och rösta 
regelbundet. Under de senaste månaderna har jag i stort sett varit ledamot.  

Jag har hittills lagt ca 6-8 timmar i månaden på styrelsearbetet vilket kan ses som ett minimum då 
jag inte har tagit på mig fler ansvarsuppgifter som många andra i styrelsen har gjort. Det har varit 
väldigt utvecklande att jobba med de övriga i styrelsen då de är motiverade och verkligen brinner 
för föreningen. Det känns som att man kan göra skillnad på riktigt genom att vara med i styrelsen.  

Det är många små och stora projekt samt problemlösande man får ta del av. Jag tycker att det 
bästa som vi har lyckats med är att vi har rekryterat en egen förvaltare, vilket kommer ge oss stora möjligheter nu 
och i framtiden för utveckling av Gräslöken.  

Som ny i styrelsen är det viktigt att man läser på underlagen noga och i god tid inför mötena, då det ibland kan till-
komma någon punkt kort innan mötet. Då är man väl förberedd och kan hinna ställa eventuella frågor innan mötet. 
Detta då jag tycker det är viktigt att vara insatt i det man röstar om. Alla i styrelsen är artiga och jättesnälla! Man får 
säga sitt, komma med egna förslag och rösta precis på det sätt man vill. Något som har varit extra roligt är styrelse-
konferenserna, jag har många bra minnen från dessa.  

Mvh Jindrich Suk suppleant i Brf Gräslökens styrelse 

NU HOPPAS VI PÅ EN RIKTIGT SKÖN OCH TIDIG VÅR! 

INFORMATION & KOMMUNIKATION STAMRENOVERINGSPROJEKTET 

MIN FÖRSTA TID SOM SUPPLEANT I STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN 

Efter några härliga vinterveckor med skridskor och skidor så är det dags att börja titta på andra förslag till utomhus-
aktiviteter igen. Vi hoppas på att få dina värdefulla synpunkter och förslag genom den enkät som genomförs inom 
kort.  
 
All verksamhet är beroende av engagerade medlemmar och vi tar gärna emot fler som vill engagera sig och ansvara 
för eller hjälpa till med en aktivitet eller verksamhet. Hör av dig till mig så kan vi titta på upplägget. 
 
Carolina Klövstedt 
Styrelsens ansvarige för Gräslöken Fritid  
fritid@grasloken.se 

GRÄSLÖKEN FRITID 


