
Efter ytterligare en stämma som fick genomföras genom poströstning har före-
ningen fått nya förtroendevalda. Vi välkomnar i år som nya i styrelsen Camilla, 
Johanna och Charlie och som nya till valberedningen välkomnar vi Elin och 

Sebastian. Det är ett generationsskifte som nu sker i föreningen och det ska bli spännande att se vad all 
ny energi kommer att bidra med. Samtidigt är det utmaning att överföra och förvalta all tidigare kunskap 
och erfarenhet.  

Stämman beslutade på styrelsens initiativ att påbörja en förändring av stadgarna avseende val av styrel-
seordförande. Som det är nu så väljer styrelsen en ordförande inom sig på det konstituerande mötet, men 
här ansåg jag och styrelsen att det ska vara upp till medlemmarna på stämman att besluta om vem som 
ska representera föreningen som styrelseordförande. Då stadgeändringar kräver beslut på två på 
varandra följande stämmor så kommer frågan även att komma upp på nästa stämma. Som omvald styrel-
seledamot på stämman och av styrelsen återvald ordförande önskar jag tacka medlemmarna och styrelse 
för förtroendet att fortsätta den resa som vi påbörjat.  

Likt senaste år startade styrelseåret med en konferens för att introdu-
cera nya medlemmar och bestämma inriktning för det kommande 
året. Som uppstart diskuterades styrelseetik och värdegrund. Därefter 
formulerades en gemensam referensram och arbetsordningen uppda-

terades. Likt i fjol kommer styrelsen vid beredningar och beslut utgå från de 6T som även presenterades i 
årsberättelsen (Transparens, Trygghet, Trivsel, Tillgänglighet, Trovärdighet och Tillsammans). I arbetsord-
ningen så uppdaterades bland annat arbetssättet utifrån att föreningen nu har en egen anställd verksam-
hetsansvarig förvaltare och förbereder för anställningen av en projekt– och förvaltarassi-
stent, varför frågor av löpande driftskaraktär kommer hanteras av förvaltaren och styrel-
sen mer kommer fokusera på strategiskt inriktande frågor och försöka ha ett mer långsik-
tigt perspektiv än vad som hunnits med tidigare. 

Med den nya styrelsen på plats och huvuddragen i ansvars 
och arbetsområdesfördelning beslutade så finns grundförut-
sättningen för ett bra styrelseår. Vi genomför just nu med 

stamrenoveringen det största projektet i föreningens 50-åriga historia samtidigt som vi 
snart startar upp dörrbyte samt planerar för ett fönsterbyte för föreningens alla 832 lägen-
heter. Med stor respekt för vad dessa projekt kommer kräva så har styrelsen ändå som 
ambition att under året även titta på föreningens utveckling och framtid. Ett stort tack 
för delaktigheten i enkäten som kommer vara ett ovärderligt verktyg i detta arbete.  
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Fredrik Fredin 

Styrelseordförande 

  
 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! 
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På vårt upprop om fotograf i föreningen fick vi in ett svar från Gabriella - som nu fotar lite då 
och då för oss i föreningen. Förutom hennes bilder välkomnar vi fler foton från alla förening-
ens medlemmar - skicka gärna ditt bidrag till grasloksbladet@grasloken.se 

”Gabriella Gunnarsson heter jag och är 26 år. Jag bor med min sambo Joakim och våra två 
katter på Gräslöksgatan. Vi flyttade hit 2019.  I veckorna jobbar jag heltid på Sandvik Coro-
mant som mätingenjör och guide. Jag sitter för det mesta hemma och jobbar, men 
åker också delvis till Sandviken och Gimo inom jobbet.    

När det gäller fotografering är det någonting jag har varit intresserad av i flera år. Men det var 
i slutet av 2019 som jag tog tag i det på en mer professionell nivå. Jag har en hel del uppdrag 
inom gravid-, bebis- och bröllopsfotografering. Drömmen skulle vara att få ha en egen studio 
för att kunna bredda fotograferandet ännu mer!” 

DAVID HOSIO - FÖRENINGENS NYANSTÄLLDE PROJEKT– OCH FÖRVALTARASSISTENT 

“Mitt namn är David Hosio, jag är 27 år. 
Jag har studerat till fastighetsingenjör med inrikt-
ning fastighetsförvaltning på teknikhögskolan i 
Västerås.  
 
Jag ser väldigt mycket fram emot och få hjälpa 
Brf Gräslöken med det som rör stamrenovering 
och även andra projekt som Brf Gräslöken står 
inför. Jag kommer vara här för att hjälpa er med 
svar på era frågor och funderingar.  
 
Hör gärna av dig när jag börjar den 2 Augusti.” 
 

David Hosio 

COM HEM blir TELE2 

Tele2 och Comhem har gått samman under namnet Tele2. Detta påverkar dock inte de 
tjänster som Brf Gräslöken har avtalat. Däremot ser vi fram emot den ombyggnad av nä-
tet som tidigare aviserats och som strax sätter igång. Det arbetet skall vara klart per den 
1 oktober och då får vi snabbare bredband i grundutbudet. 
Detta innebär bland annat att det kommer att grävas en kabelränna från Årsta parken 
(vid Kamomillens förskola) till Kamomillgatan 4 där anslutningspunkten finns. En förut-
sättning för att kunna ta del av den snabbare och kostnadsfria uppgraderingen är att alla 
medlemmar som i dag har egna fiberavtal med Telenor säger upp dessa.  
 

Just nu har vi ett grundpaket av bredband och telefoni för alla i föreningen som kostar de 70 kr per månad och lä-
genhet som aviseras separat på avgiftsavin för bostadsrättsavgiften. Vi har dessutom ett grundutbud av Tv-kanaler 
som är inbakat i den vanliga månadsavgiften som kostar 30 kr per lägenhet. I samband med uppstarten kommer vi 
att få ett erbjudande utöver grundutbuden. Detta tecknas direkt mellan bostadsrättsinnehavaren och Tele2.   
 

Med anledning av anslutningen av Tele2 i FiberLAN-nätet uppmanas de få medlemmar som idag har egna 
fiberavtal med Telenor att säga upp dessa omgående då tjänsten i framtiden kommer ingå i den redan nu 
obligatoriska kostnaden.   

 VI HAR EN DUKTIG FOTOGRAF I FÖRENINGEN! 

MEDLEMSKAP I GRÄSLÖKEN FRITID GYM 

Tjänsten är en visstidsanställning un-
der tiden föreningen driver de stora 
projekt som både pågår och kommer 
att starta upp. 
Syftet är att i både stamrenovering och 
andra aktuella projekt kunna förbättra 
dialog och kommunikation för medlem-
marna i föreningen och samtidigt vara 
kontaktpunkten för ”en väg in” som nu 
införs. 
 
018-50 00 00 - sifferval 1  

forvaltaren@grasloken.se 

Nu är det snart dags för öppning av föreningens gym/motionslokal efter coronastängning, byte av ventilation och 
installation av AC. När gymmet åter öppnar kommer en del rutiner förändras. Service, besiktning och medlemskon-
troll kommer upphandlas och genomföras av kvalitetsgodkända entreprenörer. Medlemskapet i Gräslöken Fritid 
Gym kommer bli individuellt och behöver godkännas av bostadsrättshavaren. Avtalet löper sedan tills medlemmen 
eller bostadsrättshavaren säger upp avtalet eller flyttar från föreningen. Medlemskapet kommer kosta 50 kronor per 
månad och per medlem (inklusive en upplåningskostnad 150 kr per avtal) och debiteras via månadsaviseringen för 
bostadsrätten.   

Ansökan och godkännande av avtalet kommer kunna ske digitalt med mobilt Bank-ID 
via en tjänst på hemsidan www.grasloken.se. Du får sedan ett personligt medlems-
kort som är din nyckel till dörren till gymmet. Om du inte har möjlighet att registrera 
dig online kommer du kunna hämta en avtalsblankett i tvättstugan på servicehus 3 
som du fyller i och lägger i föreningens brevlåda vid förvaltarkontoret. Administration-
en tar dock lite längre tid med blankett än om du väljer den digitala möjligheten 

En förutsättning för att kunna öppna gymmet är att vi hunnit få en ny resursansvarig för gymmet på plats då tidigare 
ansvariga lämnat uppdraget. Är du intresserad av att engagera dig som resursansvarig för någon av föreningens 
fritidsresurser kontakta fritid@grasloken.se   
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Presentation av styrelsen för Brf Gäslöken 2021-2022 

Fredrik Fredin,     

Ordförande, invald i 

styrelsen 2015. 

Född 1982  

Utbildning - Fil.kand. i 

krigsvetenskap, yrkesofficersexamen 

och diplomerad IT-tekniker. 

Arbete - Yrkesofficer i Flygvapnet 

med nuvarande placering som stabs-

chef vid Statsflyget på Arlanda. Tidi-

gare IT-tekniker i bredands och tele-

nät.  

Kenneth OE        

Sundin,                         

Vice ordf, Informat-

ionsansvarig, invald i 

styrelsen 2017  

Född 1957 

Utbildning - Företagsekonom - 

Gymnasie och Uppsala Universitet 

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 Gymnasium och Kemiin-

genjör med Biomedicinsk inriktning 

vid Uppsala Universitet 

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

 Johanna Hokkanen,                     

Styrelseledamot, 

Vice sekreterare, 

invald i styrelsen 

2021 

Född 1983 

Utbildning - Estetisk gymnasie-

utb, Medicinsk sekreterare - Folku-

niversitetet, Redovisningsekonomi  

Arbete - Redovisningsekonom 

Peter Laveholt, 

Styrelseledamot,  

invald i styrelsen 

2015 

Född 1962  

Utbildning - Grundskola och gym-

nasium 

Arbete - Ventilationstekniker i 30 

år 

Mikael Pettersson,  

Styrelseledamot, An-

svarig stamre-

novering, invald i sty-

relsen 2020  

Född 1970 

Utbildning -  Gymnasie, 3-årig Styr-

och reglerteknik 

Arbete - i byggbranschen de senaste 

30 åren Har tidigare varit ledamot och 

ordförande i annan Brf . 

 Jindrich Suc,       

Styrelseledamot, 

invald i styrelsen 

2020,  

Född 1989  

Utbildning - Naturvetenskapligt 

gymnasium, glasmästarlärling. 

Arbete - 4 år på Akademiska som 

laborant. Sedan 2017 glasmästare 

på Vaksala Glas. 

Carolina Klövstedt,         

Styrelseledamot, 

ansvarig Gräslöken 

fritid, invald i styrel-

sen 2020 

Född 1980 

Utbildning - Gymnasielärarutbildning 

Arbete - Biträdande rektor och lärare 

på gymnasium 

 

Camilla Ohlsson, 

Styrelseledamot, 

ekonomiansvarig, 

invald i styrelsen 

2021 

Född 1975 

Utbildning - magisterexamen i före-

tagsekonomi 

Arbete - redovisningsansvarig och 

ledningsgruppsmedlem 

Tommy Olsson, Av 

HSB utsedd ledamot 

i styrelsen 

Född 1940 

Utbildning - Institut-

ionen för elektronik - Fysiologi och data-

lära, Marknadsföring, Juridik 

Arbete - Hos HSB som förvaltare, för-

valtningschef, IT samordnare. Efter detta 

några år vid HSB projektpartner med ny-

produktion. Har varit HSB:s representant 

under många år i ett flertal HSB före-

ningar. 

Charlie Lundin Sty-

relsesuppleant, 

”Isbanemagiker”* 

Född 1990 

Utbildning -      Sam-

hälls/ekonomi gymna-

sienivå 

Arbete – Försäkringsrådgivare 

*(under vintern 20-21 tog Charlie initiativ 

till att starta upp isbanan i föreningen 

igen. Med god hjälp från tidigare ismakare 

så bidrog det till att många fick en härlig 

isupplevelse) 

Snabbstart för den nya sty-

relsen inför 2021-2022 

Under helgen 19-20 Juni ge-

nomförde den nya styrelsen en 

styrelsekonferens där bland 

annat Arbetsordning, Styrel-

sens Etik och Värdegrund och  

mycket annat introducerades 

för alla nytillträdda och där det 

kommande styrleseåret I form 

av arbetsinriktning, arbetsgrup-

per och ansvar bereddes  
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Ojoj, så många intressanta förslag som alla ni som läm-
nat enkätsvar bidragit med!   

Med dryga 200 svar på ett stort antal frågor om olika de-
lar av föreningens drift och underhåll så har vi fått mycket 
att analysera och sammanställa för styrelsen och de 
olika ansvarsområden vi har inom föreningen.  

Tack vare ett stort engagemang från många så finns det 
mycket kloka och inspirerande förslag att arbeta vidare 
med - något som definitivt kommer att märkas i den vi-
dare utvecklingen av föreningen. 

Med ”En väg in” så tar vi nu ytterligare steg för att för-
enkla kommunikationen mellan föreningens medlemmar 
och de olika servicefunktioner vi har. 
Hemsidan har via HSBs centrala it-avdelning fått en ny 
layout och vi jobbar nu inför hösten med att fylla på med 
innehåll och göra det enklare att hitta det man söker. 

 
Kenneth OE Sundin 
Styrelsens ansvarige för Information  
info@grasloken.se 

Nu har stamrenovering avverkat 464 lägenheter. Mer än 
hälften är avklarade och efter sommaren startar nästa etapp 
och svänger då upp mot Kamomillgatan, udda sidan.  

Till uppstarten välkomnar vi särskilt Daniel Hosio som kom-
mer att vara projektassistent och hantera mycket av inform-
ation, frågor och svar och annat praktiskt runt stamrenove-
ringen. 

Det finns numera en förenklad tidplan på hemsidan, under 
”Stamrenovering”, som visar utflyttnings/inflyttningsdatum 
för evakueringsperioden samt datum för aktuella trapphus-
möten.  

Projektet löper på enligt plan och den budgeterade kostna-
den för projektet håller sig inom ramarna. 

Som ni säkert noterat finns nu också en byggskylt uppsatt i 
hörnet Alrunegatan/Fyrislundsgatan. 
 
Mikael Pettersson 
Styrelsens ansvarige för stamrenoveringen 
stamrenovering@grasloken.se 

Även våra trevliga träffar har fått stå tillbaka för restriktionerna i samhället, men nu är vi 

laddade för att kunna träffas under trevliga former igen i höst. Den 13 juli genomfördes ett 

sommarcafé i samlingsloken och nu finns datum för kommande aktiviteter spikade.  

Träffarna riktas till föreningens pensionärer men är öppna för alla som önskar delta. Håll 

utkik på hemsidan och i Infobladet för mer detaljer om innehåll på de olika träffarna.  

Välkomna hälsar Gun, Christina och Kurt samt Monica 

VI ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN FORTSATT SKÖN SOMMAR! 

INFORMATION & KOMMUNIKATION STAMRENOVERINGSPROJEKTET 

NU STARTAR PENSIONÄRSTRÄFFARNA UPP IGEN - ÖPPET FÖR ALLA! 

Det ska bli så kul att börja öppna upp våra olika anläggningar för fritid igen efter den nedstängning som lagt ett tungt 
lock över all vår verksamhet. Med gymöppning, pingisrummet igång igen, samlingslokal och övernattningsrum i bruk 
med mera så kan vi återigen njuta av det rika utbud av aktiviteter som vi har möjlighet till inom föreningens område.  
Vi har fått många intressanta tips och förslag via enkäten och dessa tar vi nu med oss in i höstens arbete med utveckl-
ing av våra fritidsresurser. Har du kommit på något som du inte fick med i enkäten? Bara skicka mig ett mail.  
 
Carolina Klövstedt 
Styrelsens ansvarige för Gräslöken Fritid  
fritid@grasloken.se 

GRÄSLÖKEN FRITID 

Nu har valet på leverantör av dörrarna gjorts och en bygglovsansökan är inskickad. Bygglovet behövs då vi kommer att 

byta färg på karm– och fönsterfoder till vit för att harmonisera med övriga fönster och dörrbladen till en grå färg som 

smälter bättre ihop med våra fasader. Dörren blir en högkvalitativ trädörr från Kaski utan brevinkast som ger en mycket 

bra isolering och bullerdämpning. Detta tillsammans med kommande fönsterbyten ger oss dessutom en mycket bättre 

energihushållning. I samband med dörrbytet kommer de som så önskar att kunna göra tillval för låsbyte, tittöga med 

mera. Dvs sådant som varje bostadsrättshavare ansvarar för och bekostar. Brevlådor kommer att sättas upp på ytter-

väggarna intill varje lägenhetsdörr. Då föreningen kommer installera ett elektroniskt passagesystem för gemensamma 

utrymmen kommer arbetet inledas med cykelrumsdörrarna.    

I HÖST STARTAR BYTET AV FÖRENINGENS CIRKA 1000 YTTERDÖRRAR! 

• 14 september kl 13.00 

• 12 oktober kl 13.00 

• 9 november kl 13.00 

• 14 december kl 13.00 

Anmälan till Monica på 070-
932 45 74 


