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I väntan på bättre grillväder! 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilden på grillen fotad den 10 mars 2018 



 

 

Höjning av månadsavgiften 
 
Från och med den 1 juli 2018 kommer månadsavgiften att höjas med 7 %. 
Anledningen till det är genomgående ökade kostnader för skötsel och 
drift av fastigheterna. Slitaget av alla allmänna ytor måste ses om, 
utomhusbelysningen måste förbättras och även fler belysningspunkter 
behövs som ett led i att öka tryggheten att kunna vistas utomhus även på 
den mörka tiden av dygnet. Trapphusen behöver viss uppfräschning av 
målningen. Cykelställ behöver bytas ut samt asfalten skall ses över. 
Det är några av de åtgärder som behöver vidtas.  
Vi behöver även förbereda oss för det kommande bytet av 
vattenstammarna som kommer att kosta mycket pengar. 
 
Även hyrorna för parkeringar, garage, förråd kommer att höjas från och 
med den 1 juli 2018 och dessa hyror kommer att se ut så här: 
 
Parkering      75: -  /månad 
Parkering med motorvärmare  160: - / månad 
Garage     375: - /månad 
Källarförråd    140: -/månad 

 
Hobbyrum 

 
Som vi tidigare har berättat finns det ett hobbyrum i källaren i Hus 3 
med ingång från gaveln Hg 49. För att få tillgång till hobbyrummet 
skickar du ett mejl till uppsalahus14@gmail.com eller ring/sms:a till 
070 469 33 50 och uppge ditt lägenhetsnummer samt de fyra sista 
siffrorna på din tagg och då kommer din tagg att aktiveras till 
hobbyrummet.  
OBS Du ansvarar själv för städning, ordning, samt att det inte används 
som förvaringsutrymme. 

 
Städning av trapphusförråden 

 
Under mars/april månad kommer en städning av alla förråd i trapphusen 
att genomföras. Vi ber dig som har tillhörigheter i ett sådant förråd att 
märka upp din ägodel med namn och lägenhetsnummer. Allt material 
som inte är märkt kommer att forslas bort då det i vissa förråd står gamla 
saker och tar plats. Det är tråkigt att föreningen ska belastas med 
kostnader för att transportera bort skräp som förmodligen tillhör någon 
som bor eller har bott i trapphuset. Det är inte tillåtet att förvara bildäck i 
dessa förråd. Det finns ett speciellt förvaringsutrymme för det ändamålet 
i källaren på Hg 3.  
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Anslutningsdon för Internet 
 
Det har kommit till vår kännedom att det i några lägenheter tycks saknas 
det uttag för internet som krävs för att kunna använda den nya 
internetanslutningen. Det verkar som om själva dosan har renoverats 
bort i en del lägenheter. Kontrollera att du har en sådan kontakt som 
bilden visar. Dosan sitter ovanför din entrédörr inne i lägenheten. 
Meddela styrelsen om dosan saknas. 
 

 
   
 

Bredband från Ownit 
 

Nu närmar vi oss starten av den nya bredbandsleverantören och Ownit 
kommer att skicka ut information till samtliga boenden. Det kommer 
även att finnas information på anslagstavlan om möjlighet att få hjälp 
med igångsättandet av bredbandstjänsten. 
Det kommer att finnas tekniker på plats som kan vara till hjälp för den 
som så önskar. 
Tidpunkt för arbetet är planerat till den 3 och 4 april. 

 
Lufta inte dina radiatorer(värmeelement) 

 
Du skall inte lufta elementen i din lägenhet då det i varje undercentral 
finns en så kallad avluftningsmaskin som tar hand om all luft som 
kommer in i systemet. Varje gång någon luftar sitt element så påverkar 
det cirkulationen av vattnet i radiatorn som då kan göra att elementen 
inte värmer som man önskar. 

 
 



 

 

 
Vad är det som händer i vårt fina bostadsområde?  

 
Så skrev vi i nummer 2, 2017 i Stagneliusbladet. Då handlade det om 
skadegörelse i källarutrymmen, sabotage av brandsläckare. Senare under 
året var det inbrott i två garage. Och nu hände det igen ett inbrott i ett 
garage. Vill vi ha det så här i vårt område som har varit skonade från 
liknande händelser under många år? En trygghet som funnits tidigare 
börjar avta.  
Är det kanske dags att vi börjar med ”Grannsamverkan”? 
Så här skrev polisen på sin Facebooksida den 3 oktober 2014 
 
Citat: 
GRANNSAMVERKAN, NÅGOT FÖR DIG OCH DINA GRANNAR? 

 

Grannsamverkan är en metod för att minska risken för att bli utsatt för 
brott som till exempel inbrott i bostaden, i bilen på garageuppfarten eller 
i förrådet. 
 
Att arbeta tillsammans med grannarna och Polisen för att göra området 
tryggare är en metod som prövats länge. Förutom att inbrotten blir färre 
där grannsamverkan finns blir trygghetskänslan större när man vet att 
grannarna bryr sig och vaktar varandras bostäder när man ska resa bort. 
 
Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar 
tillsammans bryta anonymiteten som inbrottstjuvar lever i skydd av. 
Organisationen Samverkan mot brott har tagit fram ett 
utbildningsmaterial för alla som vill starta Grannsamverkan. Utbildning 
och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan 

tillhandahålls av Polisen. 
 

Har du tillgång till internet kan du läsa mer om Grannsamverkan på 
denna adress: 
www.http://samverkanmotbrott.se/starta-grannsamverkan/ 
tycker du det verkar intressant talar du med dina grannar och kom sedan 
in med synpunkter till styrelsen. 
 

 

 
 



 

 

Garagen 
 

Vi har haft ytterligare ett inbrott i ett garage. Förvara inte stöldbegärlig 
egendom i garaget. I många fall används garaget som ett extra förråd och 
då kanske det finns saker som tjuvar kan intressera sig för. I många 
garage är det väldigt stökigt. Det ligger högar av "skit" som nästan vuxit 
fast i golvet och ytterväggen. Det finns hyllor som nästan lossnar från 
väggen på grund av att de är överfulla med saker. Garaget måste man 
städa själv. Rensa och sopa av golvet. Garaget är i första hand till för att 
parkera bilen som ska vara i körbart skick. Tänk också på vad som kan 
hända när du förvarar brandfarliga vätskor i garaget. 

 
Se till att entrédörren är stängd 

Entrédörrarna ska hållas stängda dygnet runt. Både för att förhindra att 
vi får in skadedjur och objudna gäster i fastigheterna. 

Främmande personer som uppehåller sig i trappuppgångar förekommer.  
Så hör du mycket samtal från trappuppgången – titta ut och se vad det är 
för personer som befinner sig i ditt trapphus.  
Det är också slöseri med värme att låta entrédörrarna stå helt öppna 
under vintersäsong, vi behöver den värmen själva. 

 

Soprummen igen 
 

Det är jättetråkigt att man ska behöva skriva om detta igen. Men hur 
tänker folk som ställer in saker i soprummet som absolut inte hör hemma 
där. Det finns anvisningar i alla soprum var man ska göra med 
grovsopor. 

Ändå är det någon som lägger dit ett trasigt bord, gamla persienner, 
gamla kläder, ja listan kan göras lång.  

Varför lägger man sopor mitt på golvet i soprummet. Om någon snubblar 
på dessa sopor kan föreningen få betala stora skadestånd. 

OBSERVERA att det i plast-, papper- och metallbehållarna är det 
FÖRPACKNINGAR och inget annat som ska kastas 

 

 

 



 

 

Stor vattenläcka 

Att vara utan kallt vatten är inte roligt, men det hände nyligen då det var 

en stor vattenläcka i kommunens vattenledning utanför fastigheten  

Hg 31 – 33. Läckaget låg på 2½ meters djup och det visade vilket enormt 

tryck det är i ledningarna. Det var vatten långt in på parkeringen. Men 

som tur var lyckades man få läckan lagad inom loppet av några timmar.   

 

Öppet hus 

Vill du träffa någon i styrelsen?  Vill du diskutera eller 
fråga något om vårt boende? 
Det kan du göra kl. 18.30 - 19.30 
 
 måndag 19 mars 2018 

 måndag 16 april 2018 

 måndag 14 maj 2018 

 måndag 11 juni 2018 

 
på expeditionen, Stagneliusgatan 15 (nedgång vid tvättstugan) 

Välkomna 
 
 

Visst ser vi fram emot 
 
 

 



 

 

 
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 
Dina frågor kommer vid behov att behandlas på nästkommande styrelsemöte. 
 

Felanmälan 
Du ska inte göra någon felanmälan via Facebook. 

Du ska inte göra någon felanmälan till Riksbyggen. 
Se anvisningar på hemsidan www.uppsalahus14.se under fliken ”felanmälan” eller 

på anslagstavlan i trapphuset. 
 

Fastighetsskötsel 
Fastighetsskötare: Alexander Kjetselberg 0708 23 10 98 

Uppsala Fastighetstjänst: 0708 23 10 90 eller 0708 23 10 91 

Vid nödfall där fara för fastighet föreligger vid helger och kvällar ringer man till 

Relita fastighetsjour tel 0771 10 35 00 
 

OBS! 
 

Om verklig fara inte föreligger så får lägenhetsinnehavaren själv betala 
utryckningen. 

 

 
 

Du sparar och läser väl Stagneliusbladet? 
 
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. 

Du hittar också tidigare nummer av Stagneliusbladet på föreningens hemsida 
 www.uppsalahus14.se 

 
Vi är nu över 80 personer som följer oss på 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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