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HYRESHÖJNING
MED 4 PROCENT
På föreningens budgetmöte meddelades att
den 1 oktober höjs månadsavgiften med 4
procent. Årsavgiften per kvm och år blir i
genomsnitt 513,43 kronor vilket fortfarande är lågt i jämförelse med andra föreningar i Uppsala.
Torsdagen den 31 augusti presenterade ordförande
Håkan Wikberg och förvaltare Marie Göransson
styrelsens budget för Gräslökenborna. Denna budget visar att det är nödvändigt att höja månadsavgifterna med 4 procent för medlemmarna i brf Gräslöken under föreningens 35:e verksamhetsår: september 2006 till augusti 2007. Hyreshöjningen innebär
ca 100 kronor/månad för en tvårummare och ca
125kronor/månad för en trerummare. Anledningen
till höjningen är bla att föreningens driftkostnader
stadigt har ökat, samt höjd inkomstskatt.
Det kommande året beräknas ökade kostnader för
vatten med 30%, fjärrvärme med 2%, elnät med 2%
och sophämtning med 10%.
Brf Gräslöken är idag ett högattraktivt område på
bostadsmarknaden och eftersom försäljningspriserna har skjutit i höjden har även taxeringsvärdet
gått upp, vilket resulterar i höjda skatter. Fastighetsskatten uppgår till ca 2 miljoner nästa år.
Förra verksamhetsåret betalade föreningen 2,6
miljoner i inkomstskatt och det kommande höjs den
kostnaden till 3,5 miljoner.

1,9 MILJONER I UNDERSKOTT
Det kommande verksamhetsårets budget visar ett
underskott på 1,9 miljoner kronor, vilket är helt
enligt den tioårsplan som styrelsen gjorde upp för
två år sedan, då föreningen drabbades av den sk
dubbelbeskattningen, dvs både fastighetsskatt och
inkomstskatt.
Denna plan gjordes för att slippa en chockhöjning av hyran och innebär att föreningen under de
närmaste åren kommer att drivas med underskott
och tyvärr får vi även räkna med små avgiftshöjningar.

GÅR BÄTTRE ÄN VÄNTAT
För att lindra effekterna för de ökade kostnaderna
har i samband med upprättandet av tioårsplanen ca
6 miljoner överförts från fonden för yttre underhåll
till dispositionsfonden. Underskottet ska delvis
täckas med pengar ur dispositionsfonden, som
beräknas räcka fram till år 2010.
- Det har gått bättre än väntat de gångna två åren,
vi har inte behövt använda så mycket pengar ifrån
dispositionsfonden som planerades. Vilket vi kan
dra nytta av längre fram i tioårsplaneringen, säger
Marie Göransson.

NY FÖRENING HJÄLPER

HEMLÖSA KATTER

Alla nya grannar är varmt välkomna till
brf Gräslöken! Till vicevärdsexpeditionen är ni extra välkomna tisdagar
klockan 19.30-20. Då finns vicevärd
Fred Hedberg på plats för att svara på
alla upptänkliga frågor från nyinﬂyttade.

KOLLA GRÄSLÖKENS HEMSIDA
På HSB´s hemsida hittar du aktuell
information om ditt boende. Du kan
även kommunicera med grannar och
styrelse, annonsera köp&sälj, boka samlingslokalen, göra elektronisk felanmälan till Upplands Boservice mm.
Adressen är
www.uppsala.hsb.se/53grasloken

GRÄSLÖKENS E-POSTADRESS
Brf Gräslökens e-postadress är
hsb53@comhem.se

FELANMÄLAN
Fel i bostaden? Skicka e-post via hemsidan www.uppsala.hsb.se/53grasloken
Akuta fel kan du dagtid anmäla till Upplands Boservice på tel 18 74 00. Om din
bostad eller tvättstuga drabbas av akuta
fel som berör el, VVS, sanering eller
glas mellan kl. 16.00-07.00 och på helgerna kan du ringa SOS Alarm AB´s
jourtelefon på 24 30 90- men observera
att akuta fel är endast sådana fel som
innebär omedelbar risk för skada på fastigheten! Observera även att sedan den
nya bostadsrättslagen trädde i kraft är du
som lägenhetsinnehavare själv skyldig
att betala för reparation av alla skador
som tillhör de synliga delarna av lägenhetens insida. Givetvis är du fri att anlita
vilken reparatör du själv önskar!

Katten är ett husdjur som har låg status och
ofta blir behandlad som en “slit- och- slängvarelse“. Föreningen Samvetet arbetar med
att hitta nya, trygga hem till katter som blivit dumpade och farit illa.
År 2004 startade Sibylle Zetterberg föreningen
Samvetet, som idag drivs av ett tjugotal eldsjälar,
vars långsiktiga målsättning är att förbättra allmänhetens attityd till katter. En anledning till att katten
har så låg status och ofta far illa är att folk släpper
ut sina katter okastrerade och därför ﬁnns det helt
enkelt för många katter. Föreningens första projekt
var att ta itu med ett antal kattkolonier som bildats i
Uppsala.
- Vid företaget Johan Hansson i Boländerna levde
omkring 40 katter, som vi tog in och kastrerade,
berättar Cecilia Bergström som är ordförande i föreningen Samvetet.

Katten Hervor hittades i dåligt skick, men har återhämtat
sig och letar nu efter ny husse och matte
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GRÄSLÖKEN FRITID
I brf Gräslöken ﬁnns goda möjligheter
att fylla fritiden! Samordnare i Gräslöken Fritid är Fred Hedberg,
tel 25 11 58. Om du är intresserad av
de verksamheter som pågår, vänd dig
till respektive kontaktperson:
Pensionärsverksamhet:
Majken Eriksson, tel 24 01 28
Gunvor Zotterman, tel 25 94 29
Vävstugan:
Majken Hillgren, tel 20 65 76
Bastu, boule, hobbyrum:
Sören Jansson, tel 25 64 43
Bordtennis/tennis:
Artur Ciszewski, tel 25 33 23
Solarium:
Ginger Johansson, tel 25 65 14
Motionslokalen:
Bengt Knabel, tel 25 04 03
Lars Nelin, 25 32 43
Knut Lindqvist, tel 24 66 34
Daniel Håkansson, tel 24 10 24
Fotolabb:
Patrik Sundfors, tel 24 56 20
Grannsamverkan mot brott:
Inger Sjöåker, tel 26 13 00

FÖRVALTARE:
Marie Göransson, tel 18 01 42

VICEVÄRDSEXPEDITION

90 KATTER SÖKER HEM

OM DU SER EN HEMLÖS KATT

Antalet katter som far illa är mycket stort. På vintern prioriterar föreningen katter som går ute och
fryser och på sommaren prioriteras honkatter med
ungar för att förhindra att ungarna blir förvildade
och bildar en växande kattkoloni.
I dagsläget har föreningen ca 90 katter som är i
behov av ett nytt hem. Belastningen är stor, och
samtidigt arbetar nu föreningen intensivt med att få
sitt katthem klart. Invigning är preliminärt planerat
till december. Föreningens katter bor idag i ett 30tal jourhem som tar hand om katterna i väntan på ett
permanent hem.

Det finns många bostadsområden där det finns
många katter, till dem hör åtminstone periodvis brf
Gräslöken. Det är inte alltid lätt att veta om en katt
är hemlös, även om den är kontaktsökande.
Viktigt är att först kontrollera om katten är idmärkt, antingen med tatuering i örat eller med
microchip. Att kontrollera microchip kan man få
hjälp med hos en veterinär. Är katten id-märkt, kontakta då polisen eller Svenska Kennelklubbens kattregister, så kan du vanligtvis snabbt kontakta ägaren. Har katten ingen id-märkning bör man (gärna
med foto) annonsera med lappar i närområdet och
på nätet, tex på Föreningen Samvetets hemsida:
www.samvetet.com. Anmäl också katten som upphittad till polisen. Ytterligare ett bra sätt är att sätta
på katten ett halsband där du skriver att ägaren ska
kontakta dig.
- Om ingen hör av sig snart kan man förutsätta att
katten inte går hem särskilt ofta, för ägare brukar
upptäcka om katten har på sig ett halsband som de
inte har satt dit själva. Oftast har katten en ägare,
men det är inte alltid ägaren vill ha den tillbaka,
ibland tycker folk inte att det är ett problem att katten är borta en längre tid. Är katten akut sjuk eller
skadad ska man naturligtvis kontakta veterinär,
säger Cecilia.

ATT ADOPTERA EN KATT
Föreningen arbetar aktivt med att hitta nya hem till
katterna genom att annonsera, sätta upp lappar och
en hemsida som många hittat till. De upplever att
intresset för att adoptera en katt från en förening är
stort, även om de givetvis önskar att det vore ännu
större. Vill man adoptera en katt kan man lämna en
intresseanmälan antingen via mail eller telefon där
man berättar lite om sig själv, därefter får man kontakt med en adoptionsansvarig och kan besöka en
eller ﬂera katter i deras jourhem och framöver även
på katthemmet.
- Efter att ha träffat katten vill vi att personen åker
hem och tänker över saken en extra gång. Det handlar ändå om ett åtagande för kanske 20 år framåt. Vi
får in jättemånga katter där man får en känsla av att
folk inte har tänkt sig för innan de skaffade katten,
säger Cecilia.

Vicevärd:
Fred Hedberg, tel 25 12 66
Fax: 25 13 75
Adress: Servicehus 3
Kamomillgatan 34
E-post: hsb53@comhem.se
www.uppsala.hsb.se/53grasloken

BESÖKSTID
Tis kl. 18-19.30, tors kl 17-19
Särskild besökstid för nyinﬂyttade:
Tis kl. 19.30-20
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MILLIE ÄR EN UNDERBAR HONKATT som
haft ett hem någonstans. När vi träffade henne
bodde hon, mitt i smällkalla januari under några
presenningar vid Gränby Centrum tillsammans
med sju ungar. Två av ungarna var halvårsgamla,
och vad som kan ha hänt deras kullsyskon vill vi

VILL DU ADOPTERA EN KATT FRÅN
FÖRENINGEN SAMVETET?
Ring 0768-99 31 15 eller skicka ett mail till:
adoption@samvetet.com
Läs mer om verksamheten på www.samvetet.com

helst inte tänka på. De andra ungarna var ca 6
veckor gamla, och alla utom Millie var livrädda för
människor.
Millie var en exemplariskt god mamma till sina
små, som i jourhemmet lärde sig att människor inte
var så farliga som de såg ut. Alla ungar utom en har
ﬂyttat till nya hem där de blivit gosiga tamkatter.
När ungarna var ﬂyttklara blev Millie sjuk. Det
visade sig att hon hade diabetes, vilket är vanligt att
katter får när de utsätts för stora påfrestningar, t ex
som hemlösa.
Trots dåliga odds kämpade Millies jourhemsmatte vidare med medicinering, mätte socker och
gav insulin. Oftast är katters diabetes behandlingsbar, och efter tre månader var Millie helt frisk igen.
Eftersom Millie varit så sjuk tog det längre tid innan
hon återhämtade sig då musklerna brutits ned av
sjukdomen och hon en tid inte kunde gå utan att
vingla. Numera är hon dock en frisk och stark kisse
igen som busar med sina döttrar och håller ordning
på alla i jourhemmet.
Millie kommer alltid att behöva äta specialmat
för diabetiker och gå på kontroll då och då, men
några mediciner behöver hon inte längre. Millie
skulle behöva ett eget hem hos någon som kan ägna
henne mycket uppmärksamhet, då hon gillar att
vara i centrum.
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