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Avgiftshöjning 
Styrelsen har beslutat om en höjning av månadsavgiften (”hyran”) med 4 %.  
Månadsavgifterna har inte höjts sedan 1994 och vi behöver lägga upp en buffert för 
kommande utgifter, så som t.ex. en stamrenovering. Varje medlem bör naturligtvis vara 
med om att betala kostnaderna för underhållet inom föreningen och delta i sparandet inför 
kommande arbeten. 
 
Hyrorna höjs också:  

• Garagen till 250:-/mån 
• P-plats med el-plint till 110:-/mån 
• P-plats 55:-/mån 
• Källarförråden till 110:-/mån 

 
Diverse 
Det finns önskemål om fler källarförråd. 
Styrelsen har undersökt om det finns 
någon möjlighet att bygga flera förråd, 
vilket det tyvärr inte gör. 
 
Det finns också ett önskemål om fler 
parkeringsplatser. Tyvärr finns det inte 
utrymme att ordna fler. 
 
Kom ihåg att trapphusen inte är 
förvaringsställen. Styrelsen kommer att 
under våren syna trapphus och förråden i 
trapphusen. 
 
Snöjouren på helgerna ombesörjes av 
Skeve. De hade hand om jouren även förra 
året.  
 
Vid en del portar finns det många 
cigarettfimpar och det är inte trevligt med 
dessa. Ta alltså hand om dina fimpar! 
 
Ventilationen 
Ventilationen i trapphusen ska ses över i med de nya fläktarna som installerats. Eventuellt 
kan ventilationen behöva utökas, vilket kan ske i form av galler i de gamla sopnedkasten. 
 
Glöm inte att luftintaget ovanför fönstren ska vara öppna, åtminstone lite grann. Våra 
fläktar drar ut luft och den luften måste ersättas, vilket sker med hjälp av luftintaget. Om 
det är stängt så får man t.ex. golvdrag. Det är extra viktigt att inte stänga luftintaget när 
de nya täta dörrarna installerats. 
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Lägenheterna 
Styrelsen diskuterar om att leja någon som kan statusbesiktiga lägen-
heterna. Det är främst våtutrymmen och el som är i fokus. Det är förstås 
bra att får reda på om man behöver åtgärda något i tid, innan t.ex. en 
vattenläcka uppkommer. 
 
Fastighetsskötarna kan hjälpa till med enklare arbeten i våra hem. 
Material ska däremot den boende stå för.  
 
Dörrbyte 
Möjlighet finns att få ersättning för redan insatta säkerhetsdörrar mot uppvisande av 
kvitto. Ersättningens storlek är beroende på hur gammal dörren är. För dörrar äldre 
än 10 år utgår ingen ersättning. Speciella blanketter för uttag för dörrarna har delats 
ut. Alla äskanden om ersättning kommer att behandlas samtidigt och därför dröjer 
utbetalningarna.  
 
Tvättstugorna 
En motion handlade om torkrummen. 
Dels gällde motionen svårigheten att 
nå upp till linorna och det olämpliga i 
att arbeta med tung våt tvätt ovanför 
huvudet. Linorna ska därför sänkas. 
Dessutom berörde motionen att för få 
torkrum är i bruk. Antalet fläktar 
kommer därför att ses över. 
 
Tvätta efter dig! Det är mycket 
irriterande att komma till tvättstugan 
och känna att man behöver städa efter 
andra som använt tvättstugan. 
 
På expeditionstiden fick styrelsen 
synpunkter om bokningen av 
tvättstugor. Man får inte ha mer än en 
tvättkolv och den ska vara märkt med 
lägenhetsnumret. De bokningskolvar 
som är omärkta ska tas bort.  
 
 
 
Snöslungor bortskänkes 
Två av föreningens snöslungor, 21 år gamla, bortskänkes. Om du är intresserad av att få 
en snöslunga så lämna en intresseanmälan till expeditionen senast söndag 22 mars. Om 
flera är intresserade avgörs vilka som får snöslungorna genom lottning. 
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Förslagslådan 
Om du lämnar bidrag till förslagslådan och vill ha personlig 
återkoppling på ditt förslag så tänk på att skriva dit ditt namn. 
Vill man vara anonym så går det förstås också bra. 
 
 
Förslag som inkommit: 
(1) Om anslag i trapp eller annons i Stagneliusbladet 
Förslagsställaren ger exempel som att någon erbjuder sig att vara hundvakt, att man 
köper/byter eller säljer en cykel etc. Annonsering i Stagneliusbladet är möjligt om det rör 
relevanta ärenden för vårt område. Lämna skriftligt förslag till någon av redaktörerna.  
 
(2) Om det finns intresse att starta en bilpool 
Inger Nilsson är intresserad av att ingå i en bilpool i området. Om du är intresserad av att 
vara med i en sådan så kontakta Inger Nilsson, tel 129513.  
 
 
 
 
Årsmötet 
Många kom på årsmötet i december, som var lite längre än det 
brukar. Motionerna och diskussion kring dessa tog tid. Dessutom 
diskuterades antalet ledamöter i styrelsen och föryngring av den-
samma. Detta utmynnade i att styrelsens medlemmar utökades 
med en suppleant. Magnus Dahl, Hg 29, valdes in som ny supp-
leant. Efter förhandlingarna intogs middag, fläskfile med stekt 
potatis, samt kaffe och kaka. Det är trevligt att på detta sätt få 
umgås med sina grannar i området! 
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Tips till Er som är lässugna:

Biblioteksbussen 
018-727 17 45 
Telefontid mån-fre: 9-12, 13-16 
bokbuss@uppsala.se 
 
Nya hållplatser fr.o.m 2 februari 
 
Löten – onsdagar 
Heidenstamsgatan 1-31,  16.30-
17.30 
 
Nyby – onsdagar 
Fänrik Ståls gata 157,  17.45-
18.45 
Topeliusgatan 2-4,  19.00-20.00 
 
Välkomna! 

mailto:bokbuss@uppsala.se
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Tips från Eva P Forslund, församlingspedagog 
Lötenkyrkan / Gamla Uppsala församling 

 
Föräldra-temasamlingar  
 
Genom våra tema- och föräldrasamlingar vill vi försöka beröra och belysa livsviktiga 
ämnen som vi alla möter i livet.  
 
LÖTENKYRKAN  
 
To 19 mars kl 18.30-20.30: JORD ATT ÄLSKA – från förundran till förändring 
Stefan Edman är biolog, föreläsare och krönikör, med teman runt miljö- och klimatfrågor. 
Entré: 60 kr, kontant betalning eller via kollektomat (ingen anmälan).Samarr: Gamla 
Uppsala församling, Lötenkyrkan, Cordia, Sensus, Uppsala stift.  
 
Fr 20 mars 9.00 – 12.30:  MAT, KLIMAT & KÄRLEK TILL NATUREN – om 
förundran och förändring i vår vardag. En inspirationsdag då vi vill inspirera till lärande 
för hållbar utveckling inom förskola, skola, kyrka och på alla andra arbetsplatser. Stefan 
Edman. Entré: 200 kr inkl fika, betalning via faktura. Anmälan: helst i grupp med allas 
namn, till eva.p.forslund@svenskakyrkan.se. Samarr: Gamla Uppsala församling, 
Lötenkyrkan, Cordia, Sensus, Uppsala kommun: förskola och grundskola.  
 
To 23 apr 18.30 – 21.00: ”Inte mer än fullt, tack!” med Benny Haag. En monolog om 
människans bästa vän, alkoholen och det inre tomrummet som finns inom oss alla + 
intervju med skådespelaren. Benny Haag, dramatenskådespelare. Hans Lindholm 
intervjuar. Arr. Gamla Uppsala församling, Lötenkyrkan, IOGT-NTO, Länsstyrelsen m fl 
 
 
KAPLANSGÅRDEN 
 
Astma och allergier hos barn 
Må 30 mars 19.00 – 21.00 i Kaplansgården, Groaplan, Gamla Uppsala 
Föreläsning och samtal med barnsjuksköterskan Pia Stephens och dietisten Helén Ördéen 
från Barnallergimottagningen vid Akademiska Sjukhuset. 
Arr: Gamla Uppsala församling och Sensus. 
  
Med Vänliga Hälsningar 
Eva P Forslund, församlingspedagog 
Lötenkyrkan / Gamla Uppsala församling 
Heidenstamsgatan 71, 754 27 UPPSALA 
018-24 65 79, 070-34 79 567 
eva.p.forslund@svenskakyrkan.se 
www.lotenkyrkan.se 
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Uppsalahus 14 
Kontaktuppgifter 2009 

 
 
Lars-Inge Karlsson, ordförande tel 21 61 51 
Anita Ljungström, sekreterare tel 21 44 10 
Anneli Edman, vice ordförande tel 20 13 24 
Kristina Horrsell, ordinarie ledamot tel 20 36 02 
Barbro Lundin, ordinarie ledamot tel 26 04 76 
Anders Dimander, representant Riksbyggen tel 18 97 19 
Stig Carlsson, suppleant tel 24 21 98 
Rolf Norbäck, suppleant tel 23 74 37 
Magnus Dahl, suppleant tel 26 26 86 
Anna Rosén, suppleant Riksbyggen tel 18 97 33 
 
Cecilia Jansson, föreningsvald revisor 
Sven Herlitz, revisorssuppleant 
 
Stefan Jonsér, fastighetsskötare expeditionen tel 22 72 54 
Kjell Hammarberg, fastighetsskötare expeditionen tel 22 72 54 
 
 
 
 

 


