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Ordföranden har ordet 

Medlemsmötet 

Den 8 december genomförde föreningen ett 

medlemsmöte med fokus på förändringar i 

förvaltningen och budget för kommande 

verksamhetsår. 

Medlemsmötet genomfördes i föreningens 

samlingslokal med 35 deltagare på plats och 33 

deltagare som valde möjligheten att delta 

digitalt via dator, telefon eller läsplatta.  

Ekonomi 

Ingen har nog missat det snabbt förändrade 

ekonomiska läge som påverkar samhällets alla 

delar med stigande priser och räntor.  

Tack vare föreningens intensiva förbättrings- 

och utvecklingsarbete har vi inte bara kunnat 

öka kvalité- och servicenivå utan även sänka 

många kostnader vilket nu gynnar oss när priser 

och räntor går upp. När de generella 

kostnaderna för förvaltning senaste året ökat 

med 18,6 % enligt SCB fastighetsförvaltnings-

index så har vårat arbetssätt med egen anställd 

förvaltning lett till sänkta kostnader och ökad 

tillgänglighet, service och kvalité.   

Några besparingar som gjorts under året: 

• Nytt skötselavtal inkl. anställning av egen 

arbetsledare - besparing på ca 1 000 000 kr/år.  

• Nytt städavtal - besparing på ca 450 000 kr/år. 

• Radonmätning med praktikanter - besparing ca 

300 000 kr. 

• Kvalitetsuppföljning - ca 60 000 kr i 

återbetalningar. 

Så när många bostadsrättsföreningar på grund 

av ökade kostnader tvingas höja avgifterna med 

20-30% är vi oerhört nöjda med att bara behöva 

höja årsavgiften med 8% och att kunna lämna 

övriga avgifter oförändrade.   

Bidrag 

Ett ytterligare sätt att pressa föreningens 

kostnaderna har varit att söka bidrag.  

I oktober 2021 infördes ett stöd till energi-

effektivisering i flerbostadshus, men redan den 

1 december 2021 beslutade riksdagen att 

avveckla stödet efter årsskiftet 2021/22.  

Beslutet innebar att en ansökan om stöd skulle 

ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 

december 2021 vilket i princip omöjliggjorde 

en ansökningsprocess för de flesta föreningar 

då kraven på underlag var omfattande och 

tiden extremt kort.  

Tack vare att vi då hade anställt Malin som 

förvaltare (numera förvaltningschef) så kunde 

hon prioritera om sin tid och efter några 

intensiva dagar i mellandagarna tillsammans 

med några praktikanter kunde föreningen 

lämna in 77 (en för varje hus) ansökningar om 

energieffektiviseringsbidrag.  

Resultatet av ansökan fick vi i november i år. 

Föreningen har beviljats ett bidrag på upp till 

50 % av kostnaderna, upp till max 80 miljoner 

kronor för:  

• Byte av fönster 

• Solceller 

• Temperaturmätare i lägenheter 

• Smart styrning av värme    
 

Efter att stämman i maj fattat beslut om 
laddplatser för elbilar så har föreningen sökt 
och fått godkänt bidrag för 50% av 
kostnaderna upp till max 4,5 miljoner kronor. 

Då dessa åtgärder redan låg i planen för 

genomförande innan bidragen så blir det en 

besparing på planerade kostnader på upp till 

fantastiska 84 500 000 kronor.  

Stort tack för ett fantastiskt bra jobb och trevlig 

semester Malin och resten av 

förvaltningen, samt en riktigt  

God Jul och Gott Nytt År till alla 

medlemmar och boende i 

föreningen! 

Fredrik Fredin - Styrelseordförande Brf Gräslöken 
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Förbättringar & utveckling 
När vi nu snart stänger verksamhetsåret 2022 kan vi konstatera att 

det varit ett av de mest aktiva år vi upplevt. Bland annat har vi 

genomfört ett antal större underhålls- och investeringsprojekt. Vi 

har konkurrensutsatt två stora avtal, skötsel och städ, samt tecknat 

och driftsatt ett gruppavtal för internet via fiber. I vår utemiljö har 

vi kompletterat med häckar kring uteplatserna och tagit bort 

skadlig växtlighet. Inom vår förvaltning har vi anställt två nya 

medarbetare för att ta hand om Medlems- & boendeservice och 

Drift & skötsel samt utfört många förbättringar inom 

administrationen. Dessutom har vi också hunnit med att fira 

föreningens 50-årsdag med ett stort jubileumsfirande. Allt detta är 

gjort för att förbättra och utveckla vår förening och bygger på det 

vad vi som medlemmar tyckte var prioriterat i den enkät som 

genomfördes för 1,5 år sedan. 

Stamrenoveringen är äntligen klar 

Den 16 december flyttade de sista bostadsrättshavarna tillbaka till 

sina nyrenoverade lägenheter och med det så är det nu tre år 

långa projektet med att stamrenovera föreningens 832 lägenheter 

till ända. 

Att genomföra ett stambyte är vanligtvis det största projekt en 

bostadsrättsförening går igenom och innebär mycket jobb för alla 

inblandade. För oss medlemmar så har det varit extra slitsamt att under sex veckor förlora tillgången till 

våra lägenheter och behöva ordna eget boende eller flytta ut i evakueringsbarackerna. Men samtidigt så 

är det många som upplevt positiva delar under stamrenoveringen. Många har lärt känna sina grannar 

genom trapphusmöten eller promenader till tillfälliga postlådor och många har blivit förvånade över hur 

bra det fungerade att flytta ut i baracken.  ”Jag har aldrig pratat med så många av mina grannar tidigare 

som under tiden i baracken”, ”Det var mysigare än jag trodde” och ”Det var nästan så att jag ville bo kvar 

i boden” är några av de kommentar vi fått. Nu återstår arbetet med att återställa området, hantera 

eventuella garantiåtgärder samt att grundligt utvärdera projektet.  

Nu tar vi sikte på kommande projekt 

Med avslutet av stamrenoveringen så tar vi steget in i nästa fas av föreningens utveckling. Den närmaste 

tiden har vi prioriterat de projekt som antingen har ett stort underhållsbehov eller som genererar en 

besparing för föreningen.  

Till att börja med så tar vi oss an ett energieffektiviseringsprojekt som innefattar fönsterbyten, solceller 

och smart värmestyrning för att sänka energiförbrukningen. Att byta fönster och installera smart 

värmestyrning med temperaturmätare kommer ge en minskning av energiförbrukningen och därmed en 

stor kostnadsbesparing.  Att installera solceller kommer bidra till förnybar energi och sänka föreningens 

elkostnader.  

För energieffektiviseringsprojektet har föreningen 

tilldelats stöd för 50% av kostnaderna upp till 80 miljoner 

kronor i kallad ”Stöd till energieffektivisering av 

flerbostadshus” som utlystes hos Boverkets och som 

delvis finansieras genom medel från EU.  
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Med stödet följer också ett antal villkor som för oss bland annat innebär: 

• Beställning av åtgärderna ska ske senast 22 maj 2023 

• Projekten ska vara slutförda senast 21 maj 2025 

• Den som genomför åtgärderna ska medverka till att utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn 

genom samverkan med gymnasieskolor och genom att ta emot lärlingar. 

För att tillgodose behovet av elbilsladdning kommer enligt stämmobeslutet 

elbilsladdning etableras på föreningens parkeringar. Även till detta projekt har 

föreningen tilldelats bidrag i ett så kallat ”Ladda bilen stöd” vilket är ett statligt stöd 

som utlysts av Naturvårdsverket och som delvis finansieras med medel från Europeiska 

unionen. Stödet ersätter 50 % av våra kostnader upp till 4,5 miljoner kronor. Ett av 

villkoren som följer med detta stöd är att projektet slutförs senast 25 juli 2023. 

Även dessa omfattande projekt kommer innebära mycket arbete för alla inblandade, stort tålamod och 

krav på samarbete av alla oss medlemmar. Men det innebär också värdefulla och nödvändiga 

investeringar i våra fastigheter och i föreningens ambitioner att skapa ett bra och hållbart boende. 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att måla betongsidor och 

putssocklar så att dessa inte vittrar sönder samt annan målning 

som det finns stort behov av. Vad gäller stamrenovering av 

servicehusen samt belysning i gemensamma utrymmen så 

kommer utredning av projekten påbörjas vilket sedan får visa mer 

exakt vilka åtgärder som ska genomföras.  

På grund av det ekonomiska läget har årets budgetarbete varit ovanligt komplext och omfattande. Tack 

vare att vi nu har en egen anställd förvaltningschef har det i år varit möjligt att lägga ner den extra tid som 

krävts. Detta innebär att vi nu har mycket god koll på alla budgetposter och den förväntade 

kostnadsutvecklingen vilket innebär att vi har beredskap för vad som kan ske framåt. 

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Det aktiva arbetet med riskspridning, kvalitetshöjningar, 

kostnadsreduceringar och succesiva avgiftsökningar ger oss stabilitet även i oroliga tider.  Därför ligger 

den tidigare långsiktiga målsättningen att inte behöva höja avgifterna mer än för att täcka allmänna pris– 

och ränteutveckling fast.  

Hela budgeten för 2023 hittar du om du loggar in på https://mitthsb.hsb.se under ”Dokument” eller 

pappersform i tvättstugan i servicehus 3. Som medlem är du varmt välkommen att ställa frågor om 

arbetet med föreningens ekonomi eller budget för 2023 till info@grasloken.se eller via telefon                

018– 500 000 

Avgiftsförändringar 
Stigande räntor och kostnadsökningar har inneburit rekordhöjningar av avgifter för många 

bostadsrättsföreningar. Till exempel så tvingas Sveriges bostadsrättscentrums över 4 000 

bostadsrättsföreningar höja avgifterna med i snitt 20%. Utifrån detta är vi glada att endast behöva höja 

årsavgiften med 8% från den 2023-01-01 och lämna övriga avgifter oförändrade trots att vi genomför och 

planerar för stora underhållsåtgärder.  

Avgifterna för service och fritidsresurser (Gym, bastu, tvätt, parkering etc.) lämnas oförändrade i väntan 

på det strategiarbete som just nu pågår i styrelsens olika arbetsgrupper.    

Budget 2023 
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Kostnader 

Elkostnaderna ökar dels på grund av ett högre elpris 

men i huvudsak av att föreningen har tagit över 

elavtalen för alla lägenheter. Det innebär i praktiken 

en kostnadssänkning utifrån ett billigare pris när 

föreningen förhandlar och säljer elen vidare till oss 

medlemmar. Föreningen har bundit elpriset för 30% 

av elförbrukningen för 2023 och 100% under 

vintermånaderna till ett lågt pris, vilket dämpar 

kostnadsökningen. 

Uppvärmningskostnaderna ökar på grund av höjd 

taxa. Här finns stor potential att sänka kostnaden 

kommande år, efter att energisparprojektet med 

bland annat fönsterbyte har genomförts.  

Uppsala vatten gjorde en större höjning av taxorna 

2021 och 2022 och till nästa år höjs dessa taxor med 

ytterligare 3 %. 

Kostnad för fastighetsskötsel minskar tack vare 

upphandlingen av ett nytt avtal.  

Här tar vi höjd för eventuella åtgärder efter 

genomförd ventilationskontroll. Förhoppningsvis blir 

kostnaden lägre, då reparationer och stopp i avlopp 

förväntas minska efter stamrenoveringen.  

Räntekostnaderna ökar på grund av höjda räntor 
på vissa lån och ny upplåning med anledning av 
underhållsprojekten. 

Räntekostnaderna kan ändå hållas nere tack vare 

en bra spridning på löptider och att flera stora lån 

har bundits till låga räntor. 

Kostnader för arvoden budgeteras högre på grund 

utökningen av antalet styrelseledamöter som 

gjordes på stämman 2021 och av ett högre 

prisbasbelopp 2023 

Kostnadsposten för löner ökar på grund av fler 

anställda men ger föreningen totalt minskade 

kostnader jämfört med tidigare dyrare 

avtalslösningar.  

Elkostnader  

2022 Prognos 2023 Budget 

3 938 tkr 7 113 tkr 

Uppvärmningskostnader  

2022 Prognos 2023 Budget 

9 348 tkr 10 272 tkr 

Vatten, avlopp och sophämtning   

2022 Prognos 2023 Budget 

4 081 tkr 4 201 tkr 

Fastighetsskötsel 

2022 Prognos 2023 Budget 

6 868 tkr 5 633 tkr 

Reparationer 

2022 Prognos 2023 Budget 

1 091 tkr 1 600 tkr 

Räntor  

2022 Prognos 2023 Budget 

3 853 tkr 6 215 tkr 

Aktuell skuld Räntesats Ränteändringsdag 

25 mkr 3,50 % Rörlig 

23,1 mkr 1,52 % 2023-03-30 

26,6 mkr 0,64 % 2024-09-30 

97,0 mkr 0,79 % 2024-12-01 

24,9 mkr 2,38 % 2024-04-30 

6,5 mkr 0,69 % 2026-01-30 

26,6 mkr 2,93 % 2026-06-01 

26,6 mkr 2,93 % 2026-06-01 

98,5 mkr 0,83 % 2026-03-30 

49,0 mkr 3,5 % Nytt lån aug 23 

Arvoden 

2022 

Budget 
2023 

Budget 

Styrelsearvoden 317 tkr 366 tkr 

Arvoden föreningsrevisor 12 tkr 13 tkr 

Arvoden valberedning 25 tkr 28 tkr 

Övriga arvoden 193 tkr 210 tkr 

Sociala kostnader 172 tkr 193 tkr 

Löner 

2022 

Prognos 
2023 

Budget 

Lönekostnad personal 825 tkr 1 523 tkr 

Sociala kostnader 266 tkr 489 tkr 

Semesterlön 20 tkr 36 tkr 

Avtalsförsäkringar 44 tkr 81 tkr 
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Sweax vår nya skötselentreprenör 
Upphandlingen av nytt skötselavtal gjordes med syftet att få en så kvalitativ och prisvärd skötsel som 

möjligt. I stort innehåller det nya skötselavtalet samma åtgärder som tidigare, men med några 

förändringar och förbättringar.  

Den största förändringen för dig som medlem är att felanmälan (gällande föreningens ansvar) framöver 

görs direkt till föreningens förvaltning på 018-500 000 eller info@grasloken.se 

Då kan vi se till att felanmälan hamnar hos den utförare som är mest lämpad eller hänvisa er till rätt 

instans. Det ger oss också möjligheten att bevaka byggdelar som vi fortfarande har garanti på och se till 

att felet åtgärdas av den entreprenör som utförde projektet, exempelvis dörrbytet.  

Sweax 

En av anledningarna till att föreningen valde Sweax som ny 

skötselentreprenör är att deras erbjudande bäst passar föreningens 

behov. Sweax är personliga och vill vara med på vår utvecklingsresa.  

Sweax startades 2010 av en ung entreprenör och en erfaren 

fastighetschef som båda fortfarande är ägare och aktiva i företaget. Idag är de närmare 50 medarbetare 

varav de flesta arbetar i Uppsala. De har även verksamhet i Norrtälje och Stockholm. Deras medarbetare 

har i snitt 10,5 års erfarenhet inom fastighetsskötsel. 

Inför att vi tecknade avtal pratade vi med fyra andra bostadsrättsföreningar som också har Sweax som 

skötselentreprenör och alla svarade att de är nöjda med Sweax utförande. Vi får dock vara beredda på att 

det i inkörningsperioden kommer att förekomma problem och missförstånd. Detta är ett mycket stort 

uppdrag för en ny entreprenör att sätta sig in i.  

Vi hoppas att alla boende i Brf Gräslöken har överseende med detta och hör av sig om något verkar tokigt. 

Nu vill vi ge Sweax bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt och se till att de 

trivs hos oss.  

Vi frågade Robin Nordström, VD på Sweax AB: 

Hur känns det att ha fått uppdraget hos Brf Gräslöken?  

”Det känns väldigt roligt att vi på Sweax fått förtroendet av er att ta hand om skötseln av er förening.  

Vi ser verkligen fram emot att 
få fortsätta den positiva 
utveckling vi sett i området och 
vi kommer jobba tätt 
tillsammans med föreningens 
förvaltningspersonal för att 
uppnå de bästa 
förutsättningarna för era 
medlemmar.  

Just nu jobbar vi för att sätta 
ihop ett bra team som ska 
ansvara för den dagliga 
skötseln hos er och vi kommer 
säkerligen att ses på gården 
under våren när vi kommit på 
plats .”  
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Fortsatt utveckling  
 
 
 

Arbetet med att utveckla förningens styrning, ledning och förvaltning 

fortsätter under 2023.  

För styrelsen så koncentreras arbetet till att ta fram förslag till 

långsiktiga strategier som kan diskuteras, beslutas och utvecklas av 

föreningens delägare på kommande stämmor. Arbeten pågår inom: 

• Ekonomi 

• Boendemiljö 

• Information & kommunikation  

• Studie- & fritid 

För förvaltningschefen så fortsätter arbetet med att för samma eller 

lägre kostnad förbättra service och kvalité inom hela förvaltningen. 

Inom drift och skötsel så kommer introduktion och uppföljning av vår 

nya skötselentreprenör Sweax att vara huvudfokus. Övrigt inom området är bland annat framtagandet av 

en underhållsplan för växtlighet Då föreningen har ett stort antal träd och växter så finns ett behov av att 

ta fram en underhållsplan för dessa  med en beskrivning av vilka åtgärder som ska utföras och när. 

Rabatterna på bostadshusens framsidor har tagit skada sedan de anlades för ett antal år sedan. Nu när vi 

har en egen anställd ansvarig för drift- och skötsel har vi bättre möjlighet att omsorgsfullt bevaka 

rabatternas skötsel och utveckling.  

Inom Medlems- och Boendeservice kommer bland annat passer-, nyckel- och tagghantering, parkering 

& förråd och parkeringsvakt ses över.  

Ekonomi & Administration kommer att ses över som helhet och konkurrensutsättas. Dessutom 

genomförs en revidering och  konkurrensutsättning av vår fastighetsförsäkring efter avslutad 

stamrenovering då risken för vattenskador minskar med nya avlopp och tätskikt.  

Medlemsaktiviteter 
GRÄSLÖKENS ISBANA 

Genom några av föreningens 

medlemmar så kan vi även 

denna vinter öppna den 

populära och flitigt använda 

isbanan. Med möjlighet till 

korvgrillning så är det en 

lättillgänglig och trevlig 

aktivitet. 

Ett stort tack till Gun, Kurt, Christina & Monica som ordnar sopplunch och till Pär, Filip och Charlie som 
ordnar isbana 

Har du något förslag på aktivitet inom föreningens område som du vill engagera dig I så ta kontakt med 

fritidsgruppen via info@grasloken.se eller slå en signal till Viveka på 018-500 000. 

SOPPLUNCHER 

Välkommen på soppluncher i vår!  
Plats; Samlingslokalen i Servicehus 4 
Tid 13.00 
Var vänlig medtag egen kopp, sked och tallrik!  
Datum 2023: 
10 januari 
14 feb 
14 mars 
11 april 
9 maj 
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Tillgänglighet 

ska genomsyra allt vad föreningen gör. Från 

tillgång till information, möjlighet till 

kommunikation, service, lokaler och verksamheter. 

Till underhåll, drift och förvaltning. 

Trovärdighet 

kommer ur att vi har en öppenhet inom föreningen 

och behandlar alla lika. Vi tar ansvar för vår 

förening och vi har alltid föreningens intressen i 

fokus. Vi gör som vi säger.   

Tillsammans 

är kanske det viktigaste perspektivet i vår 

bostadsrättsförening. Engagemanget i föreningen 

är föreningen. Från grannars samverkan, stöd-, 

hjälp och gemenskap till valberedningens, 

styrelsens, revisorernas förvaltningens och alla 

andra funktioners ansvarstagande, kompetens och 

förmåga.  

Transparens 

innebär för oss att information finns tillgänglig och 

att varje medlems rätt till insyn säkerställs. Vi säger 

vad vi gör och varför. 

Trygghet 

baseras på tryggheten i en välskött och 

välunderhållen förening med en stabil ekonomi, 

men även i perspektivet i att kunna känna sig trygg 

i sitt boende när staden kommer närmre och att 

känna tillit och trygghet i föreningens hantering.  

Trivsel 

är en förutsättning för ett bra boende. I trivsel 

inrymmer vi en bra  boendemiljö med bland annat 

service, skötsel och underhåll av vårt område och 

våra fastigheter, men även möjligheten till 

umgänge och samverkan mellan grannar samt 

Gräslöken Fritids olika aktiviteter, verksamheter 

och lokaler. 

SÅ SKAPAR VI TILLSAMMANS DET 
GODA BOENDET 

God Jul  
& 

Gott Nytt År 


