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Förord 

Coronapandemin under 2020 påverkade hela 
samhället inklusive vår förening och vår verk-
samhet. Att detta dessutom sker under den 
pågående stamrenoveringen, föreningens 
största projekt någonsin,  har givetvis påverkat 
föreningen och dess medlemmar. Fokus på 
det goda boendet har nog sällan varit så aktu-
ell som under året då många fick anpassa sig 
till restriktioner, distansarbeten och be-
gränsningar för några. Detta samtidigt som en 
evakuering för stamrenovering påverkat. 
För föreningsarbetet så innebar pandemin att 
många alternativa arbetssätt fick snabbetable-
ras. Styrelsemöten fick 
ske vi Teams, expedit-
ionstjänster fick lösas 
via mail och telefon, års-
stämman fick genomfö-
ras via poströstning och 
medlemsmötet fick 
streamas via ZOOM.  
Det interna styrelsear-
betet har präglats av 
styrelsens 6 T som blev 
resultatet av det utveckl-
ings, värdegrunds-, mål-
sättnings- och arbets-
ordningsarbete som ge-
nomfördes på styrelse-
konferensen i augusti.  
Utifrån arbetet genom-
fördes en totalöversyn 
av föreningens behov av 
administration, förvalt-
ning och skötsel vilket bland annat ledde fram 
till att föreningen inte valde att förlänga förval-
taravtalet med HSB Uppsala utan istället an-
ställa en egen verksamhetsansvarig förvaltare. 
Med en egen anställd förvaltare med utgångs-
plats i föreningen och med enbart föreningens 
intresse i åtanke, ser vi att en högre kvalité och 
en högre servicenivå uppnås. 

Arbetet med att utveckla föreningens administ-
ration, skötsel och service pågår för fullt under 
vår nya förvaltares ledning. Föreningens eko-
nomi och underhållsplanering är stabil, stam-
renoveringen rullar på, utemiljön rustas och 
många spännande framtidsprojekt ligger på 
styrelsens bord för analys. 

Transparens innebär för oss bland annat öp-
penhet, att information finns tillgänglig och att 
varje medlems rätt till insyn säkerställs.  
Trygghet baseras bland annat på tryggheten i 
en välskött och välunderhållen förening med 
en stabil ekonomi. Men även säkerhetsbegrep-
pet i att kunna känna sig trygg i sitt boende nu 
när staden kommer närmre. Trygghet ser vi 
även i en korrekt hantering av uppgifter, un-
derlag och medlemmar. 
Trivsel är en förutsättning för ett bra boende 
och här inrymmer vi bland annat service, sköt-

sel, reparation och un-
derhåll av vårt område 
och våra fastigheter. 
Men även möjligheten 
till umgänge och sam-
verkan mellan grannar 
samt Gräslöken Fritids 
olika aktiviteter, verk-
samheter och lokaler 
ingår i trivseln.  
Tillgänglighet ska 
genomsyra allt vad 
föreningen gör, från 
service, lokaler och 
verksamheter. Till un-
derhåll och förvaltning. 
Men även tillgång till 
information och möjlig-
het till kommunikation 
och att man kan nå 
styrelse, service- och 
förvaltarfunktioner när 
man behöver det.    

Trovärdighet för styrelsen kommer ur att vi 
gör som vi säger och säger vad vi gör och all-
tid har föreningens intressen i fokus.  
Tillsammans är kanske det viktigaste per-
spektivet i vår bostadsrättsförening och ett per-
spektiv som tål att belysas extra i dessa tider. 
Engagemanget i föreningen 
är föreningen. Från grannars 
samverkan, stöd-, hjälp och 
gemenskap. till valbered-
ningens-, styrelsens-, reviso-
rernas- förvaltarens- och alla 
andra funktioners ansvarsta-
gande, kompetens och för-
måga, så skapar vi tillsam-
mans det goda boendet.  Fredrik Fredin 

Styrelseordförande 
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