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Också ett boende hos Uppsalahus14! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Ordföranden har ordet 
 
 
Äntligen börjar det bli ljusare och längre kvällar. Det som jag saknar nu 
är värmen. Så skönt det skulle vara om man kunde sitta ute och fika, 
grilla eller bara ta med en tidning eller bok och sitta ute eller på 
balkongen och läsa. 
 
När jag nu läst vad Staffan skrivit i Stagneliusbladet så känns det lite 
tråkigt att vi behöver gå ut med så mycket förmaningar och anvisningar. 
Vi gör det för att vi vill att det ska vara fint och att alla ska trivas i vårt 
fina område De flesta som bor i föreningen sorterar sina sopor, kastar 
inte fimpar, kör inte fort på gården, kastar inte sopor på golvet, parkerar 
inte på gårdarna men det är ju tyvärr så att det är de som gör det som 
märks. 
 

Nu ser vi fram emot Sommarfesten som går av stapeln den 7 juni. 
Då grillar vi korv, dricker saft eller kaffe och till det äter vi en god tårta. 
Vi kan gå en tipspromenad eller ta en åktur inom området med 
Stagneliusexpressen. 
Någon gång i september ska vi festa ordentligt för då fyller vår 
bostadsrättsförening 50 år.  
Har du som bott i föreningen sedan starten av Uppsalahus14 några 
fotografier som visar händelser under de gångna åren. Kanske har du en 
trevlig berättelse som du vill delge dina grannar. Kontakta Malin Lundén 
på Hg. 61 
 
Det är nu vackert med blommande påskliljor i rabatterna. Snart kommer 
vissa träd och syrener att blomma och dofta underbart. 
Jag vill nu önska alla en trevlig Valborg (utan smällare på våra gårdar) 
och en skön vår 
 
 

Gräsmattor   
 

Nu under våren/försommaren kommer gräsmattorna att repareras på 
många ställen då det har uppstått skador från snöröjning och 
bilparkeringar på gräsytor i anslutning till entréer. Styrelsen ber därför 
alla boenden att inte gå eller cykla på dessa ytor,  
Upplys gärna era barn om detta. Låt oss få fina gräsytor till sommaren 
för allas trevnad. Cykelåkning på gräsmattorna är inte tillåtet, det finns 
gott om asfalterade gångar att cykla på. 
Naturligtvis parkerar vi inte heller bilar på gräsmattorna. 



Biltrafiken på gårdarna 

 

 
 

 
Det går alldeles för fort för en del bilförare på gårdarna. Tänk på att det 
kan finnas lekande barn bakom buskarna som plötsligt hoppar fram.  
Det vore tråkigt om det skall behöva hända en olycka på grund av för hög 
hastighet på biltrafiken. 
Tänk tanken att det är gångfart som gäller inom området, är det så 
bråttom egentligen? Är det verkligen nödvändigt att ta med bilen in till 
porten? En kort promenad är bra för hälsan. 
 
När du har en hantverkare som utför arbete i din lägenhet, be då 
hantverkaren att parkera sin bil så den inte står i vägen för andra fordon, 
t.ex. ambulans. Och gräsytorna är inte någon lämplig plats att parkera 
på. Läs mer om gräsmattorna på annan plats i denna skrift. 
 
I nummer 1/2017 av Stagneliusbladet skrev vi om parkeringsförbudet vid 
infarter, vid bommar.  
 

 
 

Det här förbudsmärket sitter vid alla infarter till vårt bostadsområde och 
det gäller alla, såväl boende, besökare och hantverkare. 
 
PARKIA, som har hand om översynen av oriktiga parkeringar har 
ombetts att utöka ronderingen av vårt bostadsområde. 
 
 
 
 



Nu börjar grillarna komma fram 
 

Nu börjar det bli dags för många att plocka fram grillen och grilla på 
gårdarna. 
Tänk då på att använda dom ytor som är avsedda för grillning, ha lite koll 
på vindarna så att röken, inte stör boende, det är inte så trevligt att få in 
rök och os från grillarna i lägenheten.  Visa hänsyn till dina grannar. Om 
du spelar musik skall du vara försiktig med ljudvolymen. 
Och ställ undan grillen efter avslutad grillning, Märk din grill med namn 
och lägenhetsnummer. Alla grillar som står lite här och var inom 
området och som saknar namn kommer att forslas bort under våren.  
 
 

Rökning 
 

Då har det tyvärr blivit dags igen att påminna alla rökare som kastar 
fimpar från balkonger och utanför entrédörrarna. Plocka upp dem 
omedelbart. Det gäller även portionssnuset, är du rökare så titta dig 
omkring. Sitter du vid några av borden vid uteplatserna så ta med 
fimpar/snus när du lämnar platsen. 
Om du röker på balkongen, tänk på dina grannar som inte vill ha in 
tobaksrök i sin lägenhet, visa dina grannar hänsyn och avstå från att röka 
på balkonger och utanför entréer. 
 
 

Sopsortering 
 

På förekommen anledning vill vi upprepa att det inte är tillåtet att ställa 
elektronik, vitvaror/kyl, frys samt spisar i soprummen eller i den stora 
containern vid Stagneliusgatan, Den typen av sopor, skall på din egen 
bekostnad transporteras till någon av kommunens återvinningscentraler. 
I den stora containern vid Stagneliusgatan får endast brännbart material, 
t.ex. gamla möbler (om dom får plats i containern). Är det större möbler 
får du själv forsla dem till återvinningscentral.  
Kostnaden för att forsla bort gamla kylskåp eller tvättmaskiner, gammal 
elektronik som tv-apparater eller liknande elektroniska apparater är 
väldigt hög. Att transportera en gammal spis kostar föreningen  
c:a 1 200: -. det vill säga att det kostar oss boende i föreningen 1 200: -. 
Är du som läser detta beredd att var med att betala sådana kostnader 
som en slarvig granne har orsakat?  
Så här såg det ut den 3 april kl. 11 (se bilden nästa sida) 



 
 

Det står på dörren till containern en adress till återvinningscentralen på 
Spikgatan, men det finns ytterligare en adress, Söderforsgatan 3 i 
Librobäck som ligger utefter Gysingevägen, Riksväg 288. 

 
 

Vad är det som händer i vårt fina bostadsområde? 
 

Inom loppet av ett par veckor har det hänt att ”någon” har roat sig med 
att spruta skum från brandsläckaren som sitter intill bastun i källaren vid 
Heidenstamsgatan 49, Den 22 april hände det igen, och då försvann även 
brandsläckaren, den händelsen är polisanmäld. Sedan har ”någon” varit 
in i källaren på Heidenstamsgatan 17 för att bryta upp en dörr till ett 
förråd gällande skyddsrumsmaterial, se bilden. Även den händelsen är 
polisanmäld. Kontakta styrelsen och berätta vad du har sett eller vet om 
det.  

 
 
 

Bollspel 
 

Det förekommer spel/lek med fotboll vid gräsplanen bakom sophusen 
vid Hg 63 och Stagneliusgatan. Det är inte lämpligt då skador uppstår på 
de stuprör som sitter på väggen. Föreningen har anlagt en speciell 
grusplan för bollspel, använd den. Det är även olämpligt att sparka bollar 
mot gavelväggar på husen då det är störande för den som bor i 
lägenheten bakom väggen. 
 



 
 

Felanmälan  
 

Du kan inte göra någon felanmälan via e-posten eller Facebook  
Du skall heller inte göra någon felanmälan till Riksbyggen. 
Se anvisningar på anslagstavlan i trapphuset eller hemsidan  
www.uppsalahus14.se hur du skall göra. 

 

 

Du sparar och läser väl Stagneliusbladet? 
 

Där hittar du information om vad som händer i föreningen. Spara alla 
nummer av denna skrift, då det kan vara bra att titta tillbaka på 
information i tidigare nummer för att friska upp minnet. Låt skriften 
stanna i lägenheten, då det kan vara till nytta för en ny ägare till 
lägenheten.  
Tidigare Stagneliusblad finns att läsa på www.uppsalahus14.se 

 
 

Öppet Hus 
 

Vill du träffa någon i styrelsen? 
Vill du påverka eller fråga något om vårt boende? 
Kom på Öppet Hus kl 18.30 - 19.30 
måndag 8 maj 2017 
måndag 5 juni 2017 
på expeditionen, Stagneliusgatan 15 (nedgång vid tvättstugan) 
Välkommen till en pratstund! 

 
 

E-post till styrelsen. 
Om du inte kan komma till Öppet Hus, kan du skicka en fråga till 
styrelsen via e-post: 

 
uppsalahus14@gmail.com 

 
 

 
 
 

http://www.uppsalahus14.se/
http://www.uppsalahus14.se/
mailto:uppsalahus14@gmail.com


Hitta föremålet! 
 
 

Den här tingesten sitter på en vägg någonstans i området. Ta en 
promenad och hitta den. När du sett platsen beskriver du på ett 
pappersark var den sitter och lämnar den i expeditionens brevfack på 
Stagneliusgatan 15. De fem första rätta svaren kommer att belönas med 
en fin penna som även går att använda som pekdon på en 
läsplatta/mobil. 
Lämna ditt svar senast den 15e maj. Glöm ej att skriva ditt namn och 
adress. 
 

 
 

Lycka till! 
 
 
 

Vi är nu nästan 80 personer som följer oss Facebook, om du inte är med 
så kan du ansluta dig och där följa händelser inom föreningen 

 
www.facebook.com/groups/Uppsalahus14/ 
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