
Medlemsmötet i Livets Ords lokaler blev välbesökt trots lite höstrusk i luften. Närmare 300 perso-
ner hade samlats för att delta i föreningens extrastämma och medlemsmöte som efter långt up-
pehåll äntligen kunde genomföras med fysiskt deltagare. Föreningens förvaltare Malin, projektas-
sistent David och styrelsens ledamöter fick möjlighet att 
presentera sig och många fick möjlighet att träffa gamla 
grannar igen och en chans att lära känna nya.  

Under medlemsmötet presenterades bland annat styrel-
sens arbete, pågående och kommande underhållspro-
jekt och en del av aktiviteterna i pågående drift och för-
valtning. Dessutom lite kort information om Gräslöken 
fritid och vad som är på gång där med bland annat nya 
resursansvariga, befintligt och eventuella nya kom-
mande möjligheter till aktiviteter och inte minst hur före-
ningen hanterar kostnaderna för Gräslöken Fritid.  

Avslutningsvis presenterades de första resultaten från 
föreningens enkät. Baserat på svaren och kommentarer-
na som lämnats i enkäten så jobbar nu olika arbetsgrupper med att ta fram underlag för kom-
mande förslag och beslut för föreningens drift, förvaltning, underhåll och utveckling.  

Läs mer om de enskilda punkterna här i Gräslöksbladet och på hemsidan. Hela presentationen 
finns upplagd i ”Mitt HSB” som du når via hemsidan www.hsb.se   

Nästa medlemsmöte, med bland annat information om budget för 2022 är planerat till den 2 de-
cember 2021 - reservera den kvällen i din kalender redan nu. Tanken är att kunna erbjuda både 
en möjlighet att delta på plats och via videokonferens beroende på vad som passar er bäst. Mer 
information om detta kommer i inbjudan till medlemsmötet. 

Kom ihåg att förslagslådan alltid är öppen och välkomnar synpunkter och förslag för både stora 
och små åtgärder och utvecklingspunkter inom föreningen. Lämna i brevlådan i Servicehus 3 el-
ler via formuläret på hemsidan.  

Engagerade medlemmar ger föreningen en möjlighet att utvecklas och skapa ett boende som alla 
trivs med! 
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HSB Brf 53 Gräslöken 
Kamomillgatan 34 

 

Medlemstidning för HSB 53 Brf Gräslöken 

Gräslöksbladet utkommer vanligtvis 4 gånger 
per år och här kan du läsa lite om vad som 
händer i föreningen. 

Dela gärna med dig av bilder och ge oss dina 
förslag på saker som du vill lyfta fram eller veta 
om din förening.  

Trevlig läsning! 

MEDLEMSMÖTET 23 SEPTEMBER - I KORTHET 

Jindrich med fokus på registrering av deltagare. 

http://www.hsb.se
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Extrastämman den 23 september genomförd - styrelsen tar nya tag kring information, 
kommunikation och föreningens föreskrifter. 
Nu har vi genomfört extrastämman och tar med oss de beslut och de samtal som förts både före, 
under och efter stämman i det planerade fortsatta arbetet som även inkluderar entrégångar, loft-
gångar och balkonger. 

Information och kommunikation är inte alltid lätt och ibland uppfattas budskap olika och ibland blir 
det tyvärr fel. Vi har nu utvärderat vår insats och kommer arbeta vidare med detta i en informat-
ions- och kommunikationsplan där vår ambition är att vår information och kommunikation ska 
vara korrekt, enkel, tydlig, förklarande och förstående.   

Våra projekt 
Stamrenoveringen rullar vidare och glädjande kan projekttiden kortas från mars 2023 till decem-
ber 2022 med en miljonbesparing som följd. Information, kommunikation och uppföljning i pro-
jektet kommer succesivt tas över av vår nyanställda projektassistent David Hosio. Förhoppningen 
är att vi med detta kommer kunna få en tillgängligare och närmre dialog med snabbare återkopp-
ling. 

Dörrbytesprojektet har startat med cykelrum och dörrar till lägenhetsförråden. Vi kommer inom 
kort presentera en detaljerad tidplan för när arbetet kommer ske i varje enskilt hus och för re-
spektive lägenhet. I samband med det så kommer också en tillvalslista presenteras.  

Inom trygghetsprojekt pågår installation av ett elektroniskt passagesystem för entréer och cykel-
förråd samt dörrar till lägenhetsförråden vilket kommer att ge oss en tryggare boendemiljö och en 
modernisering av lås/tagghanteringen. Sedan tidigare finns ett avtal för trygghetsjour detta utö-
kas nu med larm kopplat till larmcentral för några av våra gemensamma utrymmen när lokalerna 
inte används. Belysningen vid våra parkeringsplatser och garage samt hastighetsdämpande åt-
gärder på våra innergårdar ses över. För ökad trygghet finns snart en hjärtstartare placerad i en-
trén till tvättstugan i varje servicehus.  

Näst på tur står av stora projekt står fönsterbytesprojektet som planeras starta direkt efter det att 
stamrenoveringen avslutats. Vi återkommer med information om detta så snart upphandlingen 
påbörjats och vi har mer detaljer att presentera.  

Utöver detta sneglar vi även på potentiella projekt som föreningen kan komma att få ta ställning 
till vid kommande stämmor. Exempel på detta är laddningsmöjlighet för elbilar, energieffektivise-
ring, solcellsetablering och översyn av garage och förrådsbyggnader.  

Engagemang bland oss medlemmar i föreningen 
Extrastämman visade på ett härligt engagemang för föreningen. För föreningen är det helt avgö-
rande att medlemmarna engagerar sig. Engagemanget kan bland annat användas till att skriva 
motioner till årsstämman, ingå i arbetsgrupper, fritidsgrupper, styrelse, valberedning eller som 
revisorer. Vill du engagera dig i föreningen eller har funderingar hur du kan hjälpa till så ta kon-
takt med valberedning, styrelse eller förvaltare.                        Fredrik Fredin - Styrelseordförande 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Föreningen är känd och uppskattad för att ha ett brett utbud av fritidsresurser för boende i före-
ningen. Glädjande har vi nu kunnat öppna alla lokaler efter pandemin och boende har kommit 
igång att nyttja resurserna och anordna verksamheter. Ett exempel på detta är kommande höst-
loppis i samlingsloken, servicehus 4, den 24 oktober mellan klockan 11 och 15.   

Inom fritidsgruppen analyseras nu svaren från medlemsenkäten och förhoppningsvis kan några 
utvecklingsmöjligheter presenteras på medlemsmötet den 2 december och som förslag till stäm-
man den 26 maj.  

Inom kort startar vi även upp planeringen för nästa års högtidlighållande av föreningens 50-
årsjubileum. Planeringen kommer hållas ihop av fritidsgruppen men delaktighet av boende är 
varmt välkommen. Planen är att med firandet starta en årligt återkommande föreningsdag som 
riktar sig till samtliga boende i föreningen. 

Styrelsens fritidsgrupp 

GRÄSLÖKEN FRITID 
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Bredband 
Arbetet med att uppgradera Coax (TV-nätet) och ansluta Tele2 till Fiber-LAN (Nätverksuttaget) 
pågår för fullt, vilket framöver kommer möjliggöra en snabbare bredbandshastighet för oss bo-
ende. Eftersom Tele2 tar över leveransen av bredbandstjänster på Fiber-LAN från Telenor, behö-
ver de fåtal medlemmar som fortfarande har avtal med Telenor om tjänster via Fiber-LAN säga 
upp dessa omgående, genom att ringa 020-222 222!  

Långsiktigt arbete utemiljö & skötsel  
Sedan 2018 pågår ett långsiktigt arbete med utveckling av utemiljön. Näst på tur är komplettering 
av häckar runt uteplatser där det saknas, exempelvis på vissa sidor. Under hösten och vintern 
kommer häckarna som blivit för stora att formklippas, och nästa år kommer rabatterna att kom-
pletteras med nya växter. 

Bokningssystem 
Bokningssystemets databas är överflyttad till Certego som nu har en helhetslösning för våra 
nycklar, taggar, bokningssystem och passersystem. Kontrollera dina redan gjorda bokningar så 
att ingen har fallit bort i flytten! 

Problem med vattenkvalitén 
På vissa ställen i föreningen har vårt vatten fått anmärkning ”Tjänligt med anmärkning” avseende 
mängd aktinomyceter och odlingsbara mikroorganismer. Livsmedelsverket ser dock inte behov 
av att avråda från att dricka vattnet. Vi fortsätter utreda orsak och vidtar åtgärder.     

OVK och friskluftsfilterbyte 
Framöver kommer OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras samtidigt som husen 
stamrenoveras. Genom att mäta och justera luftflödet i huset säkerställer vi att det finns tillräckligt 
bra inomhusluft. Inför detta kommer vi att dela ut nya fräscha filter till friskluftsintagen som det är 
viktigt att du byter innan du flyttar ut till evakueringsboden. För de lägenheter som redan är stam-
renoverade kommer filterutdelning och OVK ske lite längre fram i tiden vilket meddelas separat. 

Dörrbyte 
Dörrbyte kommer genomföras i höst till sommaren 2022. De nya dörrarna är i trä, precis som de 
gamla men har en bättre ljud- och brandklass. Lägenhetsdörrens kulör blir grå, både på utsida 
och insida och karmens kulör blir vit. Färgvalen gjordes utifrån att skapa en neutralare framtoning 
än nuvarande blå och gröna och ge ett ljusare intryck som matchar fönsterkarmarna. I samband 
med dörrbytet byts även brevinkastet ut till förmån för en större brevlåda.  

Passagesystem 
Taggläsare installeras vid entréport till trapphus, cykelrumsdörr och dörr till lägenhetsförråden. 
När passagesystemet tas i bruk kommer dörrarna att vara låst dygnet runt, och bara kunna öpp-
nas med tagg. Vid entréporten finns därför en porttelefon så att personer som ska besöka dig 
kan ringa upp dig via porttelefonen och du kan öppna med ett knapptryck. 

Elbilsladdning 
Nuvarande elnät är för klent för att klara av ytterligare belastningar som laddning innebär. Möjlig-
het att utöka elnätet ges först i början av 2023 när evakueringsbodarna avvecklas efter stam-
renoveringen. Ett förslag till installation av elbilsladdning kommer tas fram till stämman i vår. 

Garagebyggnader 
Föreningens garagebyggnader är i dåligt skick. Här kan det finnas fler möjligheter än att bara un-
derhålla de befintliga garagen, kanske vill vi bygga helt nytt, eller kanske vill vi ha mindre kost-
samma carports. Det kommer vi att utreda i vinter och eventuellt presentera förslag på stämman. 

Utveckling 
Utöver ovan nämnda punkter pågår massor av effektivisering och förbättringsarbete av förvalt-
ningsverksamheten. Genom noggrannare uppföljning av entreprenörernas leveranser ser vi till 
att vi faktiskt får vad vi betalar för. Genom översyn och omförhandling av våra avtal kan vi an-
passa dem till våra nuvarande behov och dessutom få konkurrenskraftiga priser. Vi är nu inne i 
en period där vi lyfter hela förvaltningen i både stort och smått. 

Malin Roslund - Verksamhetsansvarig förvaltare  

DRIFT & FÖRVALTNING 
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PRESENTATION AV NÅGRA RESULTAT FRÅN BOSTADSRÄTTSHAVARENKÄT 2021 

Nu ställer vi strax tillbaka våra klockor till vintertid igen 
och de sista av våra utemöbler åker in i förråd och under 
presenningar. Hösten är här och vintern är i antågande - 
både växter, djur och vi människor förbereder oss för en 
ny årstid med allt vad den för med sig.  

Som tur är har vi nu kunnat börja njuta av både Uppsalas 
och föreningens möjligheter till inomhusaktiviteter och 
nöjen igen. Om inte allt för länge ser vi allehanda belys-
ningar pryda vårt område och kanske vi i år också får lite 
vitt på marken som lyser upp lite. 

Alla medlemmar och boende i  

Brf Gräslöken tillönskas en  

riktigt fin fortsättning på  

höstens resa mot vintern!  

Hela listan för åsikter om fritidsresurser: 

      Resurs         Inte viktigt   Viktigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika arbetsgrupper jobbar nu vidare med svar 
och kommentarer för att få fram ett bra besluts-
underlag för styrelsen och kommande stämma.  

Kenneth OE Sundin - Vice Styrelseordförande 

Här hittar du några av resultaten från enkäten - 
en fullständig sammanställning med analyser 
och slutsatser kommer att tas fram under hös-
ten och presenteras på medlemsmötet i de-
cember samt publiceras på ”Mitt HSB”. 
 

Viktigaste prioritet för styrelsen 

1. Boendemiljö    89,3% 

2. Låg månadsavgift   75,7% 

3. Högt värde på lägenheten  73,3% 

Viktigt för boendemiljön 

1. Underhåll av fastigheterna 94,7% 

2. Trygghet    91,3% 

3. Innergårdarna   74,8% 

De viktigaste serviceresurserna 

1. Boendeparkering   78,6% 

2. Lägenhetsförråd   78,2% 

3. Gästparkeringsplatser  69,9% 

De viktigatse servicefunktionerna 

1. Fastighetsskötsel  93,7% 

2. Ekonomi/Adm-förvaltning 87,4% 

3. Stoppspolning   81,1% 

De viktigaste informationskanalerna 

1. Gräslöksbladet   75,2% 

2. Infobladet    73,3% 

3. Hemsidan    68,4% 

4. E-Post    65,0% 

Gym/Motionslokal 7,3% 79,1% 

Lekplatser 5,8% 75,7% 

Isbana 27,2% 44,2% 

Grillplatser 24,8% 41,3% 

Fotbollsplan 31,6% 38,3% 

Bouleplan 25,2% 37,9% 

Tennisplan 34,5% 32,0% 

Padelbana 51,0% 29,1% 

Multiarena 38,8% 27,2% 

Pingisrum 41,3% 25,2% 

Hobbyrum 47,1% 23,8% 

Basketplan 37,9% 22,3% 

Planteringslådor/Växthus 51,0% 22,3% 

Pool 63,6% 20,4% 

Klättervägg 57,3% 19,4% 

Målerirum 51,9% 18,9% 

Utomhuspingisbord 54,4% 17,5% 

Bibliotek 54,9% 16,5% 

Konstgräsfotbollsplan 62,1% 13,6% 

Vävstuga 63,1% 11,2% 


