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Snöoväder och traktorer
När snöovädret var som värst kring 5 december gick traktorn sönder. Därrör tog
snöröjningen längre tid än vad vi boende skulle ha önskat. Vi hade samma problem med
traktorn i ett rejält snöoväder för två år sedan.

Fotointresserad?
I gamla fotorummet i källaren på Stagneliusgatan 15 finns gammal fotoutrustning. Om
någon är intresserad av att ta över utrustningen så hör av Dig till styrelsen. Ar flera
intresserade kommer utlottning att ske.
Det gamla fotorummet tillsammans med två rum kommer att byggas om till expedition
och föreningsrum. Sedan kan vaktmästarexpeditionen på Hg. 19 frigöras.

Råttor som hyresgäster
Antalet råttor har ökat dramatiskt i området. I vissa trappuppgångar har det luktat väldigt
illa och det har visat sig bero på döda djur, bL a. råttor. För att lösa problemet med
råttorna har föreningen tecknat avtal med Nornor. Företaget har ordnat slagfållor och
matstationer med råttgift i området. En förklaring till ökningen av råttor kan vara att vi
matar fåglar eftersom även råttor tycker om att äta fågelmaten. Vete, som finns i
fågelmaten neutraliserar tyvärr giftet i råttgiftet, det fungerar som bromsmedicin. Så om
vi ska få bukt med råttorna måste vi tyvärr sluta att mata fåglarna.

V år fastighetsf"örsäkring via Trygg Hansa
I den fastighetsförsäkring som vi för närvarande har så finns ett bostadsrättstillägg. I
tidigare fastighetsförsäkringar har det inte ingått. Bostadsrättstillägget ersätter egen
bekostad fast inredning i en bostadsrätt, t ex vid vattenskador. Dessutom ersätter den
egendom i bostadsrätten som, trots att den tillhör bostadsrättsföreningen, den boende är
skyldig att underhålla och reparera.
Bostadsrättstillägget ersätter inte skada eller del av skada som kan ersättas av
bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Den ersätter inte heller skada på egendom,
som tillhör bostadsrättsföreningen, när du inte är underhållsskyldig.
Observera att Du fortfarande behöver en hemförsäkring.

Värmen
Riktlinjer för värmen i våra lägenheter är 21-22 grader. Tyvärr är uppvärmningen ojämn i
vårt område. Styrelsen har under många år försökt komma till rätta med det, men det har
visat sig besvärligt. Nu har tre testlägenheter utsetts där man ska försöka åtgärda
värmetillförseln så att den blir jämnare. Om det kan fungera i dessa lägenheter så
kommer förändringarna att införas i alla.

Sophusen igen!
Det är så tråkigt att det ska behöva se ut som det gör i våra sophus. Om Du kastar in
soporna för att Du inte vill gå in, så se till att soppåsen hamnar i ett kärl och inte på
golvet. På golven i sophuset ställs dessutom saker som inte alls hör hemma där. Det finns
en container på Stagneliusgatan (vid garagen) som är till för grovsoporna. Dit går
portnyckeln. Vitvaror och miljöfarligt avfall ska lämnas vid miljöstation, t.ex. Boländerna
eller Librobäck .

Hjälp finns ...
Om du inte varit ovarsam men ändå fått stopp i avloppet så kan du få hjälp med det av
fastighetsskötaren.
Om huvudsäkringen till lägenheten går sönder, när fastighetsskötaren inte arbetar, så ta
kontakt med någon i styrelsen. Alla har nycklar till elrummet. Om du inte får tag på
någon i styrelsen så kontakta FSAB fastighetsjour, tel 018-241350 (telefonnumret finns
även angivet i trapphuset).

Föreningens hemsida
Styrelsen arbetar med att bygga upp en hemsida. Hemsidan har följande adress:
www.uppsalahus14.se Har Du något Du vill ska finnas på hemsidan kontakta styrelsen.

Gör din åsikt hörd!
Om Du har synpunkter kom gärna till styrelsens öppet hus som äger rum flera gånger per
år, vanligtvis måndagen före ett styrelsemöte. När öppet hus äger rum informeras om på
anslag i trappuppgången. Kan Du inte komma personligen så lämna gärna ett brev men
glöm inte skriva vem det är ifrån eftersom inget behandlas från anonym avsändare.

Årsmötet
Årsmötet gick av stapeln måndagen den 3 dec i Lötenkyrkans lokaler. Många deltog i
årsmötesförhandlingarna, c:a 150 personer. Efter sedvanlig dagordning så avslutades .
mötet med en god middag. Många tycker det är ett trevligt kontaktforum for att träffa sina
grannar.
Styrelsen sammansättning har återgått till tidigare antal ledamöter, vi har nu två
roreningsvalda suppleanter mot tidigare tre.
Ordinarie foreningsvald revisor är nu Birgitta Andersson, tidigare suppleant. Tack till
Cecilia Jansson som varit ordinarie i flera år! Anders Bywall, nyinflyttad i området, går
in som revisorssuppleant.
Valberedningen har utökats med en person, dvs nu består valberedningen av tre personer.
Sammankallande, och ny ledamot, är Jan Åke Nyström. Lennart Holmberg och Anneli
Edman ingår precis som föregående år i valberedningen.

En del av motionerna diskuterades livligt. Många !12-{1~synp:..~I!l~tc:r
P?~vrår U.tCIDjlj5, vad
ska tillåtas och vad kan förbättras. Åsikterna gick isär bl.a om hur boende på nedre
botten ska kunna utnyttja gräsytorna utanfor balkongerna för eget bruk. Årsmötet följde
styrelsens forslag att avslå motionerna eftersom gräsytorna inom föreningen är till for
alla.
Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen på ett styrelsemöte. På sista sidan framgår vem
som har vilken uppgift det kommande året.

Festkommitte söks
En motion gällde att fonn era en festkommitte inom området. Styrelsens förslag var att
bifalla motionen och årsmötet röstade ror detta förslag. Festkommitten ska bestå av
boende inom området, men behöver inte vara styrelseledamöter. MeD.styre:1scD.kan vara
med och stödja kommitten i sitt arbete. Därför söks nu medlemmar till kommitten. Anmäl
dig till någon i styrelsen ifall du vill vara med!
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STYRELSE
Ordinarie ledamöter
Magnus Dahl, ordförande
Lars-Inge Karlsson, vice ordf
Elin Göthe, sekr
Barbro Lundin
Adnan Hadziagovic
Anette Ågren

Heidenstamsgatan 29
Heidenstamsgatan 27
Stagneliusgatan 11
Stagneliusgatan 29
Heidenstamsgatan 39
Riksbyggen

Tel 26 2686
Te121 61 51
Tel 0704 81 48 89
Tel 26 04 76
Tel 0708 24 88 48
Te132 90 27

Suppleanter
Stig Carlsson
Anita Ljungström
Kenneth Andersson

Heidenstamsgatan 53
Heidenstamsgatan 47
Riksbyggen

Te1242198
Tel 21 44 10
Tel189731

Föreningsvald revisor
Birgitta Andersson, ordinarie
Anders Bywall, suppleant

Heidenstamsgatan 45
Heidenstamsgatan 9

Tel 25 65 27
Tel 0706 53 09 62

Valberedning
Jan Åke Nyström, smk
Lennart Holmberg
Anneli Edman

Heidenstamsgatan 53
Heidenstamsgatan 25
Heidenstamsgatan 63

Tel 25 6486
Tel 26 00 10
Tel 20 1324

Solarium och bastu:
Kö till parkering, garage

Anita Ljungström
Anita Ljungström

Fastighetsskötare:
Magnus Karlsson, tel 0701 42 63 56
ML mark och fastighetsservice AB. 24 17 36 eller 0708 81 86 40
Skriftligt meddelande kan lämnas ibrevlådan, Heidenstamsgatan 19
Vid nödfall där fara för fastigheten föreligger vid helger och kvällar ringer man till
FSAB fastighetsjour tel 018-24 13 50.
Om verklig fara inte föreligger så kan man få betala utryckningen själv.
Kontakta i första hand fastighetsskötare eller någon i styrelsen.
Vill du träffa någon i styrelsen?
Vill du påverka eller fråga något om vårt boende?
Det kan du göra under våren kl 18.30 - 19.30
måndag 7 januari 2013

måndag 4 februari 2013
på expeditionen, Heidenstamsgatan

19. Välkommen till en pratstund!

