
 

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: 

 

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 

Sommarextra! 

Detta nummer av Grannskapsbladet kommer 

innehålla information kring stundande stam-

renovering men även förtydligande informat-

ion kring parkeringsregler för boende; 

 

 Bilen ska vara registrerad på boende i 

Gräslöken, detta gäller även hyrd parke-

ring. 

 Bilen ska vara försäkrad, skattad och be-

siktad.  

 Endast personbilar är tillåtna på före-

ningens parkeringar. Husvagnar och 

husbilar är endast tillåtna på hyrda p-

platser för det ändamålet. 

 Endast personbilar är tillåtna att förvaras 

i garagen.  

 Moped- och MC garage finns på Kmg 

södra och Fkg södra 

 Gäster kan endast parkera på kommu-

nens kantstensparkering utmed Alrune-, 

Kamomill- och Fänkålsgatan. 

Förhyrda p-platser kräver inte Parkias P-

tillstånd i framrutan. P-tillståndet är däremot 

ett krav för övriga boendeparkeringar som be-

talas per timme/dygn/månad! 

OBS! Om Du köar för p-plats/garage är det 

viktigt att meddela ändrade kontaktuppgifter 

till köansvarig (fn Sara Anter) 

Grannskapsbladet 
HSB 53 Gräslöken. Nr. 3, 2019, Juni 

Valberedningen 

Johanna Hokkanen 073 530 23 95 

Fredrik Wallen 073 768 01 47 

Sindy Yarez 076 087 57 81 



 

 

Expeditionens 

 öppettider vår 2019 
Torsdagar 18.00 - 20.00 

 

Sista innan sommaren: 

27/6.  Expeditionen är 

stängd v 28—30. 

Öppnar åter 8/8 

——————————- 

Styrelsen mötesdatum 

2019 

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

13/11, 5/12 (budget), 

11/12 

 

  Lämna in skrivelser för 

behandling i god tid in-

nan 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 lägenhets-

tag. 

—————–—————- 

 

 

Stamrenovering 

Stamrenoveringsprojektet har nu påbörjats och först ut är Fänkåls-

gatan 4 som även fungerar som provhus och två trapphusmöten 

har redan ägt rum. 

Dag för trapphusmöte för din byggnad hittar ni tillsammans med 

detta blad men även på hemsidan. Det finns inga möjligheter att gå 

på något annat möte som passar bättre.  

Under trapphusmötet kommer ni få information om hur stamrenove-

ringen kommer gå till och vad det innebär för dig som boende samt 

hur ni behöver förbereda er bostad innan arbetet startar. Ni får 

även kontaktuppgifter till ByggConstruct och hur ni kan nå dem un-

der stamrenoveringens utförande. 

Om ni inte har möjlighet att delta på trapphusmötet för just din 

adress så  kommer det material som delas ut under mötet lämnas i 

din brevlåda.  

För att sedan göra val av material till era badrum gäller sedan föl-

jande: 

1. Efter trapphusmötet bokar ni ett individuellt möte med någon 

av representanterna från ByggConstruct som finns med under 

mötet. Detta gör ni antingen direkt på plats eller genom att 

kontakta en representant vid senare tillfälle. 

2. Vid det individuella mötet som sker mellan dig och ByggCon-

struct ges mer information om de olika standardval och tillval 

som finns att välja mellan. 

All aktuell information hittar ni på föreningens hemsida därför 

rekommenderas att ni regelbundet besöker sidan. 

Kom ihåg 

 Rastning av hundar är endast tillåten 

på markerad plats vid parkeringarna. 

Visa hänsyn för era grannar samt 

även våra fastighetsskötare som klip-

per gräsmattor och häckar.  

 Håll er uppdaterade på eventuella 

eldningsförbud.  

 Vi råder er fortsatt att kontrollera att 

dörrar till garage, förråd och trapphus 

hålls stängda och låsta. 

 

Information från Vicevärdsexpeditionen 

Expeditionen har öppet 27/6 och öppnar åter 8/8. Kontrollera era behörig-

heter såsom gym och passa på att förnya dessa. 

Vi önskar alla en glad sommar! 


