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Trevlig sommar!



 
TACK och en ROS 
 
till alla ni som är måna om vårt område och som t.ex. 

- tar hand om skräp 
- tar hand om dina fimpar 
- tänker på dina grannar och inte stör dem 
- sopsorterar och inte överlastar sopkärlen 
- rastar dina husdjur utanför området 
- parkerar bilen på avsedd plats 
- håller ordningen i cykelställen 

Det är ni som gör att vi tillsammans kan skapa en bra boendemiljö! 
 

 
Ny expedition 
 
Eftersom arbetsgivaransvaret försvunnit i och med utlokaliserad fastighetsskötsel så har 
föreningen inte samma lokalbehov som tidigare. Därför har nu expeditionen flyttats till 
källaren i Stagneliusgatan 15, med samma ingång som till grovtvättstugan. Den nya 
expeditionen utnyttjar bl.a. lokaler från det gamla fotoframställningsrummet och ett torkrum.  
 
Den nya expeditionen ger ett mycket fräscht intryck. Den består av ett litet kök och 
sammanträdesrum.  
 
I och med den nya expeditionen så minskar föreningens kostnader.  Månadsavgiften för 
lägenheten, där expeditionen tidigare fanns, betalas nu av företaget Hudiksvalls bygg- och 
rörinfordring AB som ansvarar för relining inom området. Företaget hyr lägenheten under den 
tid som arbete utförs i vårt bostadsområde.  
 
 
Intresserad av styrelsearbete? 
 
Förmodligen kommer det att behöva väljas in nya styrelsemedlemmar på årsmötet i 
december. Om du är intresserad eller känner någon som är intresserad av att delta i 
styrelsearbetet ta kontakt med Jan Åke Nyström, som är sammankallande i valberedningen. 
Telefonnummer till honom är 018 - 256486 eller  070 - 5396842. 
 

 



Lite fakta 
 
• Denna vinter har vi använt 30 ton grus för att vi inte ska halka. Det har varit extra knepigt i 
år eftersom snön har smält och sedan har det fryst på – om och om igen.  
 
• Om du vill glasa in din balkong behöver du först söka bygglov. Föreningens gemensamma 
bygglov har sedan en tid tillbaka gått ut. Bygglov söker man via Stadsbyggnadskontoret.  
 
• Den lägenhetsinnehavare som anlitar hantverkare är ansvarig för att dessa följer de 
bestämmelser som finns, t.ex. vad gäller bortforslande av sopor och byggmaterial. 
 
• En påminnelse: Kom ihåg att balkonglådor och amplar ska sitta säkert innanför 
balkonräcket. 
 

 
 
Sommarfesten 
 
Årets sommarfest äger rum tisdag 11 juni kl 18.00. I år ska vi vara på fotbollsplanen, istället 
för vid tennisplanen, av praktiska skäl. Festen blir närmare expeditionen där festen förbereds.  
 
Det blir som vanligt tipsrunda, Stagneliusexpressen, korvgrillning, och tårta. Boka snabbt 
detta i kalendern. Festen är till för oss alla i föreningen. 
 

 
 
Festkommitté sökes fortfarande 
 
Som rapporterades i förra Stagneliusbladet bifölls en motion på årsmötet gällande att formera 
en festkommitté inom området. Festkommittén ska bestå av boende inom området, men 
behöver inte vara styrelseledamöter. Men styrelsen kan vara med och stödja kommittén i sitt 
arbete. Ingen har tyvärr hitintills anmält sitt intresse. Men det är inte för sent att göra det nu. 
Anmäl dig till någon i styrelsen ifall du vill vara med! 
 
 
 
 



 
Tågutflykt med Lenna-katten? 
Det vore roligt om det finns intresse för att vi gör en tågutflykt tillsammans med Lennakatten 
2013!   
 
Vad sägs om lördagen den 10:e augusti? Vi tar ångtåg kl.10.10 från Östra Station vid spår 10, 
Uppsala Central. Flera tåg tillbaka på e.m. till Östra Station. Östra Station ligger vid 
Stationsgatan, spår 10, på resecentrum, mitt emot det nya galleriet Entré. Biljettpriserna till 
Marielund t.o.r.: se www.lennakatten.se  Om vi blir fler så kan vi kanske få grupprabatt. Det 
kostar ingenting att ta med cyklar/vagn i tågets finka. 
  
Om du är intresserad av att åka med oss ta kontakt med mig, Janette Brandt, 
Heidenstamsgatan 41. janettebrandt@hotmail.com eller 070 - 7363595/018 - 211882 (med 
tel.svarare). Hör av dig efter 30 juni och före 3 augusti! 
 

 
 


