
 

Inbjudan, program och instruktion för medlemsmöte 2 december 2020 
 
Styrelsen hälsar alla medlemmar i Brf Gräslöken välkomna till årets medlemsmöte – med sedvanligt fokus 
på budget för kommande verksamhetsår och på justeringarna av våra avgifter. 
 
Som tidigare meddelats så genomförs detta medlemsmöte digitalt på grund av de restriktioner som 
Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala enats om. Vår förhoppning är att många kan delta tack vare att 
vi nu inte behöver oroa oss för smitta i en gemensam lokal. Instruktion om hur du kopplar upp dig hittar du 
längre ned på sidan. 

Tid & plats 
Start 18.30 via ZOOM – se instruktion nedan 

Program 
Under medlemsmötet kommer du att ta del av bland annat budget 2021, framtidsprognos, information 
från stamrenoveringsprojektet, Gräslöken fritid, föreningens informations- och kommunikationsarbete, 
samt övriga aktuella frågor. Dessutom kommer valberedningen att informera om sitt arbete inför 
kommande stämma. Sist men inte minst så presenterar sig vår nya verksamhetsansvarige förvaltare. 

Så här genomförs medlemsmötet 
Medlemsmötet genomförs som ett digitalt webbinar där talarna kommer att visa sitt presentationsmaterial 
i en videokonferens och prata till dessa. Alla åhörare kommer att sitta uppkopplade via egna datorer, 
tablets och mobiltelefoner och kommer under mötet ha möjlighet att ställa frågor via en chat-funktion.  
Varje programpunkt avslutas med att moderatorn lyfter fram frågor från deltagarna som besvaras. 

Så här kopplar du upp dig 
För länk och instruktioner för uppkoppling har vi valt att lägga denna information som ett meddelande i 
”Mitt HSB”, dvs medlemsportalen som ditt HSB-medlemskap ger dig tillgång till.  
 
Inloggning till Mitt HSB, når du via föreningens hemsida www.grasloken.se. Genom att logga in med 
”Mobilt Bank ID” ökar vi säkerheten då underlagen endast är till för medlemmar.  
 
Så här hittar du ”Mitt HSB” på föreningens hemsida www.grasloken.se 

 
 
Om du inte är bekant med Mitt HSB så kommer du att få en glad överraskning när du går in där. Där finns 
mängder med bra information och du kan dessutom se fakta om din lägenhet, dina pantbrev, dina 
aviseringar av månadsavgifter och många nya funktioner är på väg in. Väl värt ett besök.  
 



ZOOM 
För medlemsmötet använder vi ZOOM webinar där vi har möjlighet till många 
deltagare. Du kommer till ZOOM via den länk som du får tillgång till i ”Mitt HSB”. 
Där får du också ett lösenord som du behöver ha för att komma in till mötet. 
 
Länken tar dig till zoom.us och du möts då av ”Launch meeting” som startar mötet och sedan kommer du 
till inloggningen. Där skriver du in ditt namn och din e-postadress – slutligen anger du lösenordet och du är 
inne i mötet. Mötet kommer att öppna en stund innan 18.30 men innan dess kan du testa din dator eller 
mobil via https://zoom.us/test.  Det finns också en ZOOM-app för dig som vill följa mötet via din mobil.  
 
Läs mer om detta på hemsidan under ”Aktuellt/Medlemsmöte 2 december” som uppdateras löpande fram 
till medlemsmötet startar. 

Dina frågor och synpunkter 
Inför mötet kan du antingen lämna frågor eller synpunkter via mail till medlemsmote2020@grasloken.se 
eller genom att lämna dem skriftlig i expeditionens brevlåda i Servicehus 3, Kamomillgatan 34. Lämna 
gärna frågor eller synpunkter i god tid innan mötet så att vi hinner ge så bra svar som möjligt.  
 
Under mötet kommer det att vara möjligt att använda en chat-funktion i ZOOM för att ställa frågor via en 
moderator.  

Efter medlemsmötet 
Efter medlemsmötet kommer informationen att läggas upp som dokument i ”Mitt HSB” då viss del av 
informationen inte är offentlig utan enbart avsedd för medlemmarna i Brf Gräslöken. Även frågor som 
kommer in i förväg och under mötet kommer att besvaras och publiceras på Mitt HSB som 
minnesanteckningar från mötet. 

Löpande uppdatering av information inför Medlemsmötet 
Via föreningens hemsida kommer du ha möjlighet att följa föreningens förberedelser och ta del av 
underlag för medlemsmötet den 2 december så att du har full koll på vad som väntar och kan ställa frågor 
och lämna synpunkter.  
 
Budget för 2021 och långtidsprognosen är intressant för oss alla då vi påverkas på flera sätt, den privata 
ekonomin, värdet på våra lägenheter, uppfattning om föreningen och mycket annat – dessutom så 
påverkar planerad drift och underhåll direkt vår vardag och miljö. 
 
Väl mött den 2 december via Zoom! 
 
/Styrelsen Brf Gräslöken 
 
 


