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Nu börjar moder jord att vakna till en ny vår och sommar. 



 

Stora containern för grovsopor  
 

Den 2 mars blev styrelsen tvungen att stänga av den stora containern då den var 
överfull och trots detta så hade det börjat kastats grovsopor på marken runt 
containern, vilket inte är tillåtet. Det innebär att den som har grovsopor att kasta 
får åka till kommunens återvinningsstationer själv för att kasta dessa. Ordinarie 
tömningar av grovsopscontainern i föreningen sker varannan onsdag. Det är 
förenat med höga kostnader att utföra extratömningar och det vill vi i styrelsen 
undvika.  
I samband med renovering av lägenheten så är det bostadsrättsinnehavarens 
skyldighet att forsla grovsoporna till återvinningscentral, och inte kasta det i den 
befintliga containern. 
Närmaste återvinningscentraler finns vid Spikgatan i stadsdelen Boländerna och 
vid Söderforsgatan 3, i stadsdelen Librobäck. 
Öppettider vid båda stationerna är: 
Måndag–Fredag kl. 07–20 samt Lördag/Söndag mellan kl. 09 – 18 
 
 

Soprum 
 

Till glädje för alla har det blivit riktigt snyggt i de tre sophusen. Det känns mycket 
trevligare att gå in och lämna tomglas, tidningar, plåtburkar, batterier, 
glödlampor, kompost och hushållssopor. Till våren kommer dessutom alla 
sopkärl att saneras så det blir ännu trevligare miljö i dem. 
 
 
 
 

 
 

 



 

  

Radonmätning 
 

Under månaderna mars och april pågår en kontrollmätning av förekomsten av 
radon. 
Detta görs i de lägenheter som hade för höga radonvärden vid den tidigare 
mätningen, som gjordes våren 2014. Dessa lägenheter blev åtgärdade mot de 
höga radonvärdena. 
För att se att det skett en förbättring utförs nu en ny mätning av dessa lägenheter. 
 
 

Parkering på gårdar 
 

Det förekommer onödigt mycket okynnesparkering på gårdarna, ofta i samband 
med renoveringar då det förekommit att bilar har parkerats på gräsmattor. Det är 
inte tillåtet att ställa fordon på gräsytor då det förstör gräsmattorna. 
För att undvika parkeringsböter så finns det möjlighet att få ett tillfälligt 
parkeringstillstånd från vaktmästarna. Vänligen respektera parkeringsförbudet 
för allas trevnad. Detsamma gäller vid infarterna. Där är det absolut förbjudet att 
parkera och lämna bilen vilket innebär problem för utryckningsfordon som t.ex. 
ambulans att komma in på gården. 
 

 
Motorvärmarsladdar 

 
Ett stort TACK till alla bilägare, som har parkering med motorvärmaruttag, som 
anammade vädjan om att inte låta motorvärmarkabeln sitta kvar i stolpen. Nu 
kan det kännas tryggare att det inte skall hända någon olycka med dem.  Bravo! 
 
 

Solarium/Synpunkter på träningsmaskin till 
solarierummet 

 
Då användandet av solariet har minskat drastiskt så har styrelsen beslutat att ta 
bort solariet. 
I stället har det framförts önskemål om att det borde finnas träningsredskap som 
skall kunna användas av oss boende i föreningen. Styrelsen vill gärna få in förslag 
på vilka träningsmaskiner som kan vara intressanta. Du kan lämna en lapp i 
brevlådan på Stagneliusgatan 15. Eller skicka ett mejl till den e-postadress du 
hittar i slutet av detta Stagneliusblad. 
 
 



Översyn av garageportar 
 

Då det har skett vissa förändringar i marken under ett antal garageportar så 
kommer det under våren/sommaren att genomföras en översyn av befintliga 
garageportar. Våra vaktmästare kommer även att smörja upp alla portar så de 
skall gå lite lättare att öppna dem. 
 
 

På gång  
 

Det som står närmast på agendan inom bostadsrättsföreningen är en renovering 
av fasadplåtar samt plåtar runt fönster. Offerter håller på att begäras in från olika 
entreprenörer. Lekredskapen som finns på gårdarna kommer att målas under 
våren/sommaren för att dom skall se trevligare ut, eftersom den befintliga färgen 
har bleknat.  
 
 

Rökare! Se hit! 
 

 
När man som boende i bostadsområdet går runt i området, och det händer 
dagligen, så blir man ledsen när man ser alla fimpar som ligger kastade utanför 
balkonger och entréer. Utanför nedgången till tvättstugan vid Hg. 51 låg ett otal 
fimpar.  
Om du är rökare så tänk på att det finns småbarn inom området som kan få för 
sig att plocka upp dessa och sedan stoppa dem i munnen. Hur bra är det?  
Inom området och även utefter gatorna finns papperskorgar som det går alldeles 
utmärkt att kasta dessa fimpar i. Vänligen visa hänsyn.  
Kasta inte fimpar eller aska inte cigaretten från balkongen.  
 
 
 

E-post till styrelsen 
Om du inte kan komma till Öppet hus, som äger rum måndagar enligt anslag i 
trapphusen kan du nu skicka en fråga till styrelsen via e-post:  
 

uppsalahus14@gmail.com 
 

Dina frågor kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte. 

 
Du kan inte göra någon felanmälan via e-posten. Se information på 
anslagstavlan i trapphuset eller hemsidan uppsalahus14.se 
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