
MEDLEMSSERVICE 
        

Förvaltare 
Tel: 018 - 500 000 

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 
 

Trygghetsjour: 

AVARN 

Tel: 010 - 222 30 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 

Tel: 018 - 500 000 
 

Stamrenovering:  

Projektledare 

Tel: 0705 - 89 54 58 

jonas@jplundberg.se 
 

Huvudentreprenör 

Tel: 018 - 50 00 00 
 

Styrelsens ansvarige 

Stamrenovering@  

grasloken.se 
 

Verksamhetsansvarig 

Gräslöken Fritid 
fritid@grasloken.se 

 

 

 

Varför gör vi som vi gör? 
De flesta av er har säkert på ett eller annat sätt märkt av 
att det händer mycket i föreningen just nu. För styrelsen 
har det varit en hektisk höst med bland annat en omstruk-
turering av hur vi arbetar och arbeten med gamla och nya 
projekt. Som vägledning i det arbetet ligger vårt utveckl-
ingsarbete med värdegrund, målsättning och arbetsord-
ning som genomfördes på styrelsekonferensen i augusti.  

I det arbetet identifierades ett antal värdeord som styrel-
sen ansåg som särskilt viktiga. Ur dessa formerades se-
dan styrelsens 6 T som nu används som inriktningar för 
det arbete som bedrivs. Att fundera på vad ett bra boende 
egentligen är och vad som får just vår förening att fungera 
är alltid bra, men särskilt i tider som dessa. 

Transparens innebär för oss bland annat öppenhet, att 
information finns tillgänglig och att varje medlems rätt till 
insyn säkerställs.  

Trygghet Baseras bland annat på tryggheten i en välskött 
och välunderhållen förening med en stabil ekonomi. Men 
även säkerhetsbegreppet i att kunna känna sig trygg i sitt 
boende nu när staden kommer närmre. Trygghet ser vi 
även i en korrekt hantering av uppgifter som på något sätt 
kan skada förening eller medlem. 

Fortsättning nästa sida. 
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NYHETER I  

KORTHET 
 

Medlemsmötet 
Kort rapport från det digitala 

medlemsmötet 

 

Trygghetsarbetet 
Nu finns Trygghetsjouren för 

alla boende i Brf Gräslöken 

 

Matavfallshantering 
I februari börjar vi sortera ut 

matavfallet i papperspåsar 

 

Föreskrifter 
Uppdaterade parkerings-

föreskrifter. 
 

Motioner och förslag 
Motioner till årsstämman - 

förslag under hela året 
 

Gräslökens hemsida 
Fortsätter att utvecklas, besök 

den om du inte redan gjort det 

 

Mitt HSB 
På mitt HSB kan du hitta allt 

om din lägenhet samt må-

nadsaviseringar mm.. 

 

GRÄSLÖKEN FRITID 
Vill du medverka eller har du 

förslag?  

 

GRÄSLÖKEN  

EXPEDITION 
Stängt under helgerna 

 

STAMRENOVERING 
Aktuellt och status 

 

INFO & KOMM 
Strategi och utgivningsplan på 

plats 

 

KOM IHÅG 
Kom ihåg att titta in i kalen-

dariet på hemsidan 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Ansvarig utgivare 
Kenneth OE Sundin 

grasloksbladet@grasloken.se  

GRÄSLÖKSBLADET 
Nummer 2 2020  

Föreningens hemsida 
För fler nyheter och artiklar läs 

föreningens hemsida  

www.grasloken.se 

Styrelsen 
styrelsen@grasloken.se    

Servicehus 3                      

Kamomillgatan 34 
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Trivsel är en förutsättning för ett bra boende och här inrymmer vi bland annat skötsel, reparation och underhåll av 
vårt område och våra fastigheter. Men även möjligheten till umgänge och samverkan mellan grannar samt Gräslö-
ken Fritids olika aktiviteter, verksamheter och lokaler ingår i trivseln.  

Tillgänglighet ser vi utifrån tillgång till information och möjlighet till kommunikation men även konkret att man kan nå 
styrelse, service– och förvaltarfunktioner när man behöver det.   

Trovärdighet för styrelsen kommer ur att vi gör som vi säger och säger vad vi gör och alltid har föreningens intres-
sen i fokus.  

Tillsammans är kanske det viktigaste perspektivet i en bostadsrättsförening och ett perspektiv som tål att belysas 
extra i dessa tider. Engagemanget i föreningen är föreningen. Från grannars samverkan, stöd, hjälp och gemenskap. 
till valberedningens-, styrelsens-, revisorernas- förvaltarens- och alla andra funktioners ansvarstagande, kompetens 
och förmåga, så är det vi tillsammans som skapar det goda boendet.  

Vad är det då vi gör? 

Ser vi till de konkreta åtgärderna som styrelsen vidtagit sedan vi konstituerade oss i slutet av juni så har vi bland an-
nat; Ökat transparensen genom en tillgänglig arbetsordning som berättar hur styrelsen jobbar och ökat transparens 
och tillgängligheten genom en nytt sätt att hantera information och kommunikation enligt den antagna info- & kom-
strategin.  

Genom en välskött ekonomi och långsiktig planering bibehåller vi den ekonomiska tryggheten för föreningen och 
medlemmarna. Vi har ökat den fysiska säkerheten genom att införa en trygghetsjour och utöka staketering vid stam-
renovering. Vi ser även över möjligheterna till bättre belysning vid parkeringar och garage, larm i utsatta lokaler och 
elektroniska lås för gemensamma utrymmen. 

Vi genomför trivselhöjande åtgärder genom pågående underhåll av våra fastigheter och miljö samt analys av Gräslö-
ken Fritids aktiviteter, verksamheter och lokaler. Boservice har påbörjat en större uppfräschning av områdets buskar, 
häckar och träd, och till våren fullföljs arbetet med återplantering av rabatter samt återplantering och nyplantering av 
häckar. Även den fastställda föreskriften för uteplatser och vårens uppföljning av efterlevnad kommer bidra till den 
gemensamma trivseln. 

Tillgängligheten ökas som tidigare nämnts i information och kommunikationshanteringen men även i förvaltningen 
genom den nyanställda förvaltaren och den pågående översynen av service och administration. Det nyligen genom-
förda digitala medlemsmötet kan även den ses ur ett perspektiv av tillgänglighet då detta förhoppningsvis möjliggjort 
att så många som möjligt kunde delta, trots pågående pandemi. Det digitala medverkandet på medlemsmöten och 
stämmor kommer analyseras vidare och beredas inför framtiden, men det är lätt att konstatera att tillgängligheten 
ökar om man inte är begränsad till en specifik plats.     

Trovärdighet är något som vi önskar uppnå genom att ha en tydlighet, struktur och ordning och reda i föreningsar-
betet, samt ha ett respektfullt bemötande till samtliga medlemmar och genom att behandla alla lika.  

Tillsammans är vi föreningen och utan engagemanget i föreningen fungerar vi inte. Önskar du engagera dig i före-
ningen finns det många sätt; Gräslöken Fritid, valberedning, styrelse, att hjälpa en granne att slänga grovsopor på 
ett korrekt sätt eller komma med förslag, idéer eller synpunkter. 

 

 
Förslag, idéer och synpunkter till styrelsen kan lämnas som post till Gräslö-
kens Expedition, e-post till styrelsen@grasloken.se eller till förslagslådan 
på hemsidan.    

Inom kort börjar Upplands Boservice Ekonomi & Administration att lyfta över vårt kö-register till ett modernare och 
rent digitalt system. Det innebär bland annat att du direkt kan se kötider och att du signerar ditt avtal online. Avgiften 
läggs med automatik in i månadsaviseringen och du kan se även detta i ”Mitt HSB”.  

Vad gäller parkeringsföreskrifterna så kommer då rutiner för köer och avtal etc. att förändras och nya kontaktvägar 
för frågor mm..  

Vid fastställandet av budget för 2021 har också avgifter för garage, parkeringar och kallförråd justerats - se underlag 
från medlemsmötet samt på hemsidan under ”Vår förening” och ”Parkering”. 

 EXPEDITION & FÖRVALTNING UNDER DECEMBER - JANUARI  

NYTT KÖSYSTEM OCH ÄNDRINGAR I VÅRA PARKERINGSFÖRESKRIFTER 

Expeditionen har på grund av covid-19 varit stängd för fysiskt besök och istället hänvisat till mail och telefon. Vi ser 
nu över möjligheten att kunna ordna med filter, taggar, p-tillstånd, filer, blanketter på andra sätt.  

Under perioden 10 December till 14 januari kommer de som brukar tjänstgöra vid expeditionen ha jul- och nyårsle-
digt varvid svarsfrekvensen kommer gå ner men det går fortsatt bra att maila till expeditionen@grasloken.se   

Förvaltaravtalet med HSB-förvaltning går ut per den 31 december och Malin, vår nye förvaltare, kommer på plats 
först den 1 februari 2021. Det betyder att vi under januari löser förvaltarrollen med andra resurser. Kontakt för för-
valtarärenden får du fortsatt via forvaltaren@grasloken.se  

Vi tar även i samband med årsskiftet i bruk ett nytt telefonnummer till föreningen, 018 - 500 000, där du kan lämna 
meddelanden till förvaltaren, expeditionen och kopplas vidare till huvudentreprenören för stamrenoveringen. Både 
mailboxar och röstbrevlådor bevakas och beroende på ärende så får du kontakt med någon som kan ta hand om ditt 
ärende.  

Fredrik Fredin 

Styrelseordförande 

ordforanden@grasloken.se 
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Har ni tips på personer som skulle kunna tänkas göra en insats i styrelsen, eller vara till nytta med sina 
specialkunskaper för föreningen? Någon som har erfarenheter vi alla kan ha nytta av i vår stora förening? Eller bara 
någon som vill engagera sig? Du själv kanske?  

Vi söker intressanta förslag för styrelseledamöter, för suppleanter, för 
revisorer, ja även valberedare. Skicka in ditt förslag till  
valberedningen@grasloken.se  eller ring  Johanna 073-530 23 95 eller  
Sindy 076-087 57 81.   

Senast 28 februari 2021 önskar vi nomineringarna, så ni hinner fundera i 
lugn och ro.  

Ni är också självklart välkomna att ringa och maila oss om ni har frågor eller 

är bara lite allmänt nyfikna på vad rollerna kan innebära.  /Johanna & Sindy 

MATAVFALL - NY SOPSORTERING 

VALBEREDNINGEN BEHÖVER DIG 

Föreningen har nu tecknat avtal med Vattenfall om miljödeklarerad el.  

En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är en redovisning av miljöpre-
standa, kvalitetssäkrat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Den värderar inte miljöpåverkan eller 
miljöanpassning, men gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykel-
perspektiv  

EPD är ett dokument, som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan. 
Den ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje 
kilowattimme el som produceras.  

ELAVTAL - MILJÖDEKLARERAD EL 

Vid det digitala medlemsmötet så samlades medlemmar i föreningen 
för information kring budget, avgifter och andra aktuella frågor. 

Presentationer och annat material kan du hitta dels på hemsidan och 
dels via ”Mitt HSB”, detta då viss del av materialet endast är avsett 
för våra medlemmar och annat är offentligt. 

Hur du hittar in på ”Mitt HSB” fick du instruktion till i inbjudan till med-
lemsmötet.  

Medlemsmötet som hölls med hjälp av ZOOM-webinar genomfördes 
den 2 december 18.30 - 20.30 och de frågor som ställdes under mö-
tet kommer att besvaras via både hemsida, infoblad och genom ”Mitt 
HSB”.  

Alla ni som efter mötet fått nya idéer, kommit upp med fler frågor eller vill ge feedback på de presentationer som 
gjordes kan göra det via ett meddelande i expeditionens brevinkast på servicehus 3 eller via föreningens förslags-
låda på hemsidan. 

Ekonomin i föreningen är fortsatt stark och alla de viktiga nyckeltalen som mäter föreningens ställning visar på en 
stabil förening. Brf Gräslöken fortsätter att vara en trygg bostadsrättsförening vad gäller ekonomi samt underhåll och 
drift. I underhållsplanen som presenterades ser vi kommande projekt i form av dörrbyten, fönsterbyten, renovering 
av servicehus och mycket mer i en 20-årig plan och där flerårsbudgeten så här långt visar på ett stabilt behov av 
avgiftshöjning på ca 1,5 % per år.  

MEDLEMSMÖTET - DIGITALT FÖR FÖRSTA GÅNGEN 

För Brf Gräslöken och alla oss som bor här betyder det att vi kommer att få en hållare och en 
bunt papperspåsar till varje hushåll. Hur dessa kommer att distribueras och sedan fyllas på 
löpande ser vi just nu över i dialog med ansvariga på kommunen. I den preliminära tidplanen 
kommer detta att införas vecka 6 - 10 nästa år hos oss. 

Om vi alla hjälps åt att sortera ut matavfallet så kan vi sänka föreningens kostnader för sop-
hantering med åtskilliga tusenlappar. Något som också gäller redan idag - då kärlen för 
”Brännbart” är dyrare än organiskt och allt för mycket organiskt material slängs i brännbart.  

Avgiftsförändringar 

Månadsavgift för lägenheterna + 1,5% 

Garage med motorvärmare - 300kr blir 325kr 

Garage med motorvärmare - 355kr blir 375kr 

P-platser med el-plint - 200kr blir 225kr 

P-platser - 150kr blir 175kr 

Husvagnsplatser - 200kr blir 275kr 

Motorcykelplats I garage - 200kr blir 225kr 

Kallförråd - 55kr blir 75kr 

Sedan november är nu trygghetsjouren i funktion för oss alla i föreningen. Du har också 
fått instruktioner om hur du använder tjänsten och det telefonnummer som du använder. 
Lägg gärna in det telefonnumret i din kontaktlista i telefonen.  

Information och instruktion hittar du också på föreningens 

hemsida, www.grasloken.se.  

TRYGGHETSJOUREN 

010-222 30 00 

mailto:valberedningen@grasloksen.se
http://www.environdec.com/
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Nu när föreningen klubbat en strategi för information och 
kommunikation så har arbetet med att sätta den i verket 
påbörjats. Vilket du förhoppningsvis redan kunnat se en 
del resultat av. 
 
Vi har nu lagt en preliminär utgivningsplan för kommande 
Gräslöksblad, infoblad och annan typ av information som 
delas ut i tryckt form i alla brevlådor. Om du besöker för-
eningens hemsida och kikar i kalendariet så hittar du alla 
datum där. (Det finns också mycket annat du kan se av 
aktiviteter i föreningen i kalendariet.) 

 

Allt det som delas ut i brevlådorna finns också som pdf-
dokument på hemsidan för nedladdning vid behov. Oft-
ast kommer också informationen upp tidigare på webben 
då informationen kan publiceras samtidigt som den 
sänds till vår utdelare för tryck.  
 
Under tiden expeditionen är stängd så kan du också 
hämta aktuella blanketter och informationsblad i service-
hus 3, tvättstugan, ifall du missat något blad eller behö-
ver en blankett. Alla våra blanketter finns också tillgäng-
liga på hemsidan under ”Blankettbank” 
 
Hör gärna av dig med ett mail om du har förslag och syn-
punkter om föreningens information. 
 

Kenneth OE Sundin 

Styrelsens ansvarige för Information 

info@grasloken.se 

Projektet har ju pågått ett bra tag, det är långt kvar, men 
en hel del är redan klart. 
 
Under min relativt korta tid har det varit mycket olika frå-
gor och funderingar, allt från tider, till genomförandet, 
vad händer före, under och efter, kul att ni är engage-
rade, det uppskattas! 
 
Styrelsen har försökt att samla ihop och presentera sva-
ren på hemsidan och infobladen, och responsen på just 
kommunikationen kring detta har varit bra från er med-
lemmar. 
 
Under November-December så går man in i slutskedet 
av etapp 3 ( av totalt 7 etapper) och Fänkålsgatan avslu-
tas i början av 2021, och då följer Kamomillgatan. 
 
Tidplanen just nu säger att projektet ska vara helt klart 
under våren 2023 och då med Gräslöksgatan 36 som 
avslutning, efter det ska vi se över våra servicehus som 
också behöver en renovering av olika slag. 
 
Vi har redan nämnt att vi även ser över möjligheten till att 
byta våra ytterdörrar och då i samband med stamrenove-
ringen, vi inväntar offerter och förslag innan beslut tas av 
styrelsen. 
 
Löpande information kommer i våra gemensamma kom-
munikationskanaler, och fortsätt gärna komma med syn-
punkter och förslag, det är så vi kan bli bättre och se vad 
vi kan förbättra. 

 
Mikael Pettersson 

Styrelsens ansvarige för stamrenoveringen 

stamrenovering@grasloken.se 

 

Som nytillträdd ansvarig för fritidsverksamheten här i Gräslöken skulle jag nu vilja rikta min uppmärksamhet till alla er 
boende här i vår fina bostadsrättsförening. I dagsläget finns det olika typer av verksamheter som ryms under rubri-
ken fritid, bastu, boule, festlokal, gym, vävstuga, bordtennis, tennis, övernattningsrum, bibliotek, bridge, snickeriverk-
stad och pensionärsförening. Alla verksamheter välkomnar samtliga boenden i föreningen och det är viktigt att alla 
känner sig inkluderade.  
 
Den rådande pandemin har såklart påverkat våra verksamheter i olika utsträckning, några har pausats medan andra 
har kunnat rulla vidare med anpassningar rörande städning och allmän försiktighet. 
 
Med det sagt vill jag nu lyfta blicken och börja planera för en vår och sommar där vi förhoppningsvis kan öppna upp 
våra befintliga verksamheter igen men framför allt skapa nya, spännande och underhållande fritidsaktiviteter för alla 
er medlemmar.  
 
Har du något förslag på aktiviteter som vi kan hjälpas åt att anordna här i Gräslöken?  Kan du tänka dig att vara med 
och anordna en sådan aktivitet?  Titta in på www.grasloken.se under ”Fritid och lokaler” för att se allt som finns nu. 
 

Carolina Klövstedt 

Styrelsens ansvarige för Gräslöken fritid 

fritid@grasloken.se 

Vi önskar alla medlemmar i föreningen en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Styrelsen för HSB brf 53 Gräslöken 

INFORMATIONSAREBETET STAMRENOVERINGEN 

GRÄSLÖKEN FRITID 


