
 

Föreningen 
Gräslöken Fritid: 

övergripande: 

Inger Wahlund 

Tel: 0760 252 941 

Helena Westergren 

Tel: 070 527 08 69. 

Bastuvärd: 

Bengt Andersson 

Tel: 070 222 71 99. 

Boule: 

Kurt Lindberg 

Tel: 073 8235884. 

Motionslokalen: 

Bengt Knabel 

Tel: 018 - 25 04 03 

Erkki Hakulinen 

Tel: 0705249733 

Pensionärerna: 

Gun Hydling 

Tel: 018 24 70 46 

Kurt Lindberg 

Tel: 0738235884 

Samlingslokalen: 

Christina Lindberg 

Tel: 076 849 41 99. 

Tennis: 

Ortram Fisher 

Tel: 073 9827386 

Vävstugan: 

Ingrid Eriksson 

Tel: 073 98314 34 

Övernattningsrum: 

Christina Lindberg 

Tel: 076 849 41 99. 

Snickarrummet: 

Kurt Eriksson 

Tel: 070 7334010 

Biblioteket: 

Ginger Johansson 

Tel: 073 9084696 

 

Grannskapsbladet: 

Ansvarig utgivare 

Johanna Persbo 

johanna.persbo@gmail.com 

Boendeservice 
Förvaltare: 

Anders Sjölund 

Tel: 010 - 442 01 67 

anders.sjolund@hsb.se. 

Fastighetsskötsel: 

Boservice 

Tel: 018 - 18 74 01. 

Avlopp: 

Relita 

Tel: 077 110 35 00. 

Jourtelefon:  

Vid akuta problem 

efter arbetstid 

SOS Alarm  

Tel: 018 - 24 30 90. 

Vicevärdsexpedition: 

Servicehus 3 

Öppet,  torsdagar, 

18:00-20:00 jämna ve. 

Ansv. Åsa Johansson 

Tel:  0730 446 303 
Inger Wahlund, Peter Lavenholt 

 

Behörighet—taggar 

Skicka mail till: 

hsb53taggar@comhem.se 

 

Föreningsarbete 

Intresserad? Kontakta 

valberedningen: 

Guy Bastin 

Tel: 018-257916 

När ni flyttar ut 

Lägenhetsnycklar 

och två tags lämnas 

till Certego på Fyris- 

lundsgatan 68. 

Övriga nycklar läm-

nas i ett kuvert med 

namn, person-

nummer, adress och 

telefonnummer till 

Vicevärdsexpeditionen 

servicehus 3 

Kamomillgatan 34. 

Föreningens hemsida 

https://www.hsb. se/uppsala/brf/grasloken/ 

Webbm. Tommy Olsson, Tel: 070 3109782 

Äntligen vår! 

Våren har äntligen gjort entré och i området så 

sopas nu våra gårdar och gator rena från vin-

terns grus. Sakta men säkert kommer även 

grönskan att återkomma i våra vackra rabatter. 

Under våren kommer Boservice att klippa 

häckar och gräs samt även ta ner de skatbon 

som byggts olämpligt.  

En inventering har gjorts av föreningens parke-

ringsplatser vilket resulterat i t ex möjlighet att 

hyra p-plats utan el samt besöksparkerings-

platser. Som följd av inventeringen har parke-

ringsplatserna fått ny numrering och besökare 

behöver använda det orangea tillstånd som 

skickats ut tidigare. Ni som boende har fått 

denna information i era brevlådor - men den 

går även att hitta på föreningens hemsida. 

Vi har även startat en prövoperiod med områ-

desbevakning som utförs av Avarn vilka gör 

regelbundna ronder på området. Förhoppning-

en är att deras närvaro minskar senaste tidens 

störningar. 

Till sist kommer vår förvaltare Houssein vara 

pappaledig fram till Januari 2020. Som vikare 

kommer Anders Sjölund från HSB ta över upp-

draget och vi hälsar honom varmt välkommen!  

Glöm inte föreningens årsstämma den 22/5. 

Kallelse lämnas i samtliga brevlådor. 
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Expeditionens 

 öppettider vår 2019 
Torsdagar 18.00 - 20.00 

 

17/4 (onsdag), 2/5, 

16/5, 29/5 (onsdag), 

13/6 samt 28/6. 

Expeditionen är stängd 

v 28—30. 

——————————- 

Styrelsen mötesdatum 

2019 

 24/4, 15/5, 22/5 

(årsstämma), 12/6, 

28/8, 18/9, 16/10, 

13/11, 5/12 (budget), 

11/12 

 

  Lämna in skrivelser för 

behandling i god tid 

innan mötes-datumen 

antingen via epost  
anders.sjolund@hsb.se 

eller i brevlåda vid ex-

peditionen Service- 

hus 3  

——————————- 

 Observera att vid bok-

ning av lokaler såsom 

pub och övernattnings-

rum via webben att 

ange rätt lägenhets-

nummer och rätt lösen-

ord. Om ni inte bokar 

på rätt sätt kommer ni 

inte kunna öppna loka-

lerna med er lägenhet-

stag. 

Stamrenovering 

Då förhandlingar i hyresnämnden dragit ut på tiden så har tidplanen för 

stamrenoveringsprojektet skjutits något framåt. Förhoppningen är fortsatt 

att starta arbetet efter sommaren. 

Aktuell information hittar ni alltid på föreningens webbsida. 

På gång i området 

 Ordningsreglerna har uppdaterats för föreningen. Dessa kommer delas 

ut i samband med Grannskapsbladet. Ordningsreglerna gäller för samt-

liga boende i föreningen. 

 Vår förvaltare Houssein kommer att vara pappaledig fram till slutet av 

januari 2020 och ersättas av Anders Sjölund från HSB. Vi önskar Hous-

sein en trevlig ledighet och vill tipsa om alla fina lekplatser som finns på 

vårt område! 

 Boservice kommer under våren att klippa gräs och häckar samt ta ner 

skatbon som byggts olämpligt i träd nära våra hus. 

Kom ihåg 

 Tyvärr fortsätter stölderna på området - nu även i husvagnar. Var därför 

noga med att stänga och kontrollera att samtliga dörrar går i lås. Detta 

gäller även soprum, förrådsdörrar, cykelrum, garage och andra dörrar 

som öppnas med nyckel.  

 Var vänlig att respektera de tider som finns gällande föreningens bastu. 

Dambastu (enbart damer) - tisdagar mellan 15 - 21 

Herrbastu (enbart herrar) - torsdagar mellan 15 - 21. 

Pensionärerna 

Vårens sista träff äger rum den 14 maj och 

blir en trevlig vårlunch. Anmäl er senast 12 

maj. 

 

Höstens träffar sker Tisdagar kl 13.00. 

3 september - höstupptakt med trubadur 

8 oktober - djup tallrik 

12 november - flat tallrik 

10 december - djup tallrik 

Plats: Samlingslokalen i Servicehus 4 

Höstupptakt för Pensionärsföreningen 

I samband med höstens första träff kommer Gräslökens trubadur Guy 

Bastin att spela och sjunga! 

Träffen äger rum den 3 september kl 13 - 15 i Samlingslokalen i Service-

hus 4. Det serveras surströmming vid detta tillfälle. Varmt välkomna! 


