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Ordningen i området 
Det har varit problem med förstörelse i området. I cykelförråden 
har cykelsadlar blivit sönderskurna och det gäller även bildäck på 
parkeringen. Dessutom har det förekommit hot mot personer 
boende i området. 
 
För att öka tryggheten och säkerheten för oss boende så införs 
rondering. Med rondering menas att personal från ett vaktbolag 
kommer att besöka området vid olika tidpunkter, ej aviserade i 
förväg. På detta sätt får vi bevakning av vårt område. Det kom-
mer även att gå att ta kontakt med vaktbolaget vid behov. Vår 
bostadsrättförening har tillsammans med fyra andra närliggande 
föreningar skrivit på ett avtal med Securitas. Securitas börjar 
med rondering 1 juli. 
 
 
OBSERVERA 

- att blomlådor och amplar liksom paraboler på balkonger av 
säkerhetsskäl måste placeras innanför balkongräcket. 

- att man inte får ställa ut blomkrukor, blomlådor, parasoll, träd-
gårdsmöbler o. dyl. på gräsmattorna. Detta försvårar gräsklipp-
ningen. Gräsmattorna utanför balkongerna är till för alla som bor i 
huset och tillhör alltså inte lägenheterna på nedre botten. 

- att grillning inte är tillåten på balkongerna. 
- att katter inte får gå lösa inom området. 
- att fimpar och tändstickor absolut ej får slängas från balkongen. 

Undvik även att kasta fimpar i området. Cigarettfiltren är giftiga och 
miljöfarliga. 

 
Tänk på grannarna 
Om du grillar ute eller röker på balkongen. Oset från grillen och röken drar 
sig uppåt. Ställ grillen så långt som möjligt från balkongen. 
 
Statuskontroll i lägenheterna 
Statuskontroll har genomförts och den påvisade i vissa fall att fukt förekom i en del 
våtutrymmen. Tänk på att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för ytskiktet. De 
lägenheter som man inte har kommit in i får betala för den extra kontrollen. Vid 
besiktningar, installationer etc. har lägenhetsinnehavare inte rätt att neka tillträde till 
lägenheten, enligt stadgarna.  
 
Avgiftshöjning 
Då vi står inför större underhållsåtgärder är en avgiftshöjning att vänta, 
troligtvis från oktober. Bedömningen nu är att det kommer att röra sig 
om c:a 6%. Även avgifterna för garage, P-platser och förråd kommer att 
höjas. 
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Underhåll 
Vissa av våra fönsterbleck och plåtar på husen flagnar. Det 
lönar sig inte att måla om dem. Därför har styrelsen påbörjat 
arbete med att ta in offerter för byte av plåtar. 
 
Styrelsen arbetar även med frågan om stamrenovering. Det 
finns olika alternativ på hur en sådan kan genomföras. Ibland 
görs totala stamrenoveringar till skyhöga kostnader, som 
faktiskt inte är nödvändiga. En variant är att använda Proline-
metoden och då undviker man omfattande och kostsamma 
rivningsarbeten. Metoden innebär att ett nytt rör gjuts med det 
gamla röret som form, vilket bl.a. innebär att man kan bo kvar i 
lägenheten under arbetets utförande.  

 
Arbete pågår vad gäller planering av utemiljön, bl.a. har 
uteduschar installerats så att barnen kan svalka sig i sommar-
värmen. Ytterligare fler bord och stolar har placerats ut på 
gårdarna. Nyplantering av växter kommer att göras vid Hg. 33-
35. Dessutom diskuteras anläggning av boulebanor i styrelsen. 
 
Garagen 
Garagen är inte förråd! Tänk på det och städa ur det som inte hör hemma där och minska 
därmed brandrisken. 
 
Många står i kö och väntar på garage. Om du inte använder ditt garage för din bil så säg 
upp hyresavtalet! Observera att garagen inte får uthyras i andra hand. Eftersom 
andrahandsuthyrning bryter mot avtalet så kan man i sådana fall mista besittningsrätten. 
 
Andrahandsuthyrning 
Eftersom du bor i en bostadsrättsförening så kan du inte hyra ut i andra hand utan att 
ansöka hos styrelsen om att få göra det. Skäl för andrahandsuthyrning är t.ex. studier på 
annan ort, tidsbegränsat arbete på annan ort och provboende. I vår förening beviljas max 
ett år i taget.  
 
Jour 
Om du ringer t.ex. Bravida för en jourutryckning så är det i första hand 
du som blir betalningsansvarig.  
 
Sommarfesten 
Många glada och trevliga människor dök upp på sommar-festen 
onsdagen 9 juni. Stagneliusexpressen gick otaliga varv runt området. 
Tack för bra körning, Stickan! De som grillade korv hade det varmt 
och stressigt, men det är roligt att förse hungriga  
köanden med efterlängtad korv. Tack till de utan- 
för styrelsen som hjälpte till med att få fram bl.a.  
kaffe och jordgubbstårta.  
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Kul att så många deltar och umgås på denna årligen återkommande 
sommarfest! 
 
68 personer gick tipsrundan, varav 28 barn under 13 år. Frågorna, svaren 
och vinnarna presenteras nedan. 
 
Tipsfrågor sommarfesten 2010 
1) Vad heter Barbapappas blåa barn? 
 1 Barbastark X Barbaflink 2 Barbazoo 
2) Vad heter det populära turkiska bandet som kom tvåa i Eurovision  
    SongContest 2010? 
 1 TarkaN X maNga 2 BajaGa 
3) Om man har lumbago, vad har man då? 
 1 svårt att sova X blåsor i munnen 2 ont i ryggen 
4) Hur många personer bodde i Uppsala 31 dec 2009? 
 1 c:a 190 000 X c:a 213 000 2 c:a 222 000 
5) Vad betyder ordet löt? 
 1 skogsområde X bergssluttning 2 betesmark 
6) Hur många filer finns det i serien Twilight? 
 1 2 st X 3 st 2 4 st 
7) Vad handlar böckerna om som står på bibliotekshyllan märkt “T”? 
 1 Geografi X Matematik 2 Statsvetenskap 
8) När invigdes Uppsala konsert- och kongresshus? 
 1 2007 X 2008 2 2005 
9) Vad heter Lilla Mys storasyster i böckerna om Mumintrollen? 
 1 Snorkfröken X Mymlan 2 Mårran 
10) Åt vilket väderstreck vetter de bästa surfingströmmarna? 
 1 öster X söder 2 väster 
11) I vilket land i världen dricker man mest kaffe? 
 1 Colombia X Frankrike 2 Sverige 
12) Vad är hausa? 
 1 en ekonomisk term X ett språk 2 en bergart 
13) Hur många döttrar hade Gustav Vasa? 
 1 1 X 3 2 5 
14) Hur många uddar har en snöstjärna? 
 1 6 st X 5 st 2 8 st 
 
Rätt rad: 
1) X   2) X   3) 2   4) 1   5) 2   6) X   7) X   8) 1   9) X   10) 2   11) 2    
12) X   13) 2   14) 1 
Utslagsfråga: 220 st lakritskarameller i burken 
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Vinnare barn (under 13 år): 
Plats Antal 

poäng 
Namn och adress 

1 10 Hadrian Hägg, Hg. 31 
2 9 Moltas Mjöbäck, Hg. 29 
3 9 Evelina Ipek-Roos, Stg. 17 
4 9 Andrea, Hg. 23 
5 8 David Thunholm, Stg 25 
6 8 Salle Embaye, Hg. 13 
7 7 Ali, Hg. 27 
8 6 Ayla Pehadzic, Hg. 29 
9 6 Izet Pehadzic, Hg. 29 
10 6 Joseph Bolin-Elsoudi 

 
Vinnare vuxna: 
Plats Antal 

poäng 
Namn och adress 

1 11 Emil Razmi, Hg. 37 
2 11 Sara Smedh, Hg. 15 
3 11 Alva Mjöbäck, Hg. 29 

 
 
Stagneliusbladet 
Vilken info vill du ha i Stagneliusbladet? Kom gärna med förslag, dessa kan lämnas i 
expeditionens brevlåda på Hg 19. Ibland känns det som om vi endast skriver 
förmaningar… 
 

GLAD SOMMAR! 
önskar styrelsen 

 
 

 
 
 
 


