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Styrelsen önskar alla boende en trevlig och trivsam ”sista april” 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En tankeställare jag fick under en promenad 
 

När jag häromdagen var ute på mina dagliga promenader tog jag en 
vända från von Bahrska häcken genom Bruno Liljeforsgatan och vidare 
Thunmansgatan. Där är ju väldigt många nya byggnader och väldigt 
många människor som kommer att bo där. 
Men en tanke som slog mig var att hur kan det kännas att bo så trångt, 
att kunna sitta på sin balkong och nästan läsa samma bok som grannen 
sitter och läser på sin balkong, inga gräsytor för barnen att leka på, och 
hur blir det med ljuset? Att se solen verkade inte vara något man kan ta 
för givet.  

 

 
 
Då när jag kom hem blev jag upprymd och tacksam för att bo i det 
område vi har i vår omgivning. Här finns öppna ytor, det finns gott om 
lekplatser, vi kan se solen, sitta på balkongen under sommaren och njuta 
av solskenet och värmen.  Vi har Bellmanparken med stora öppna ytor. 
Det finns parkeringsplatser för nästan alla våra bilar.  
Visst finns det fel och brister, men med tanke på att det är 50 år sedan 
husen byggdes har byggnaderna överlevt bra. Men börjar man titta sig 
omkring i vår omgivning så börjar det hända en hel del som kommer att 
påverka hela vår bostadsmiljö. (Staffan Hagelin Gille)  



 

 

Motorvärmare 
 
Trots att vi tidigare har påpekat angående löst hängande kablar till 
motorvärmare har vi märkt att det fortfarande finns kablar som ligger på 
marken. Det innebär att fr.o.m. nu kommer dom kablarna att plockas 
bort av fastighetsskötaren. Tänk även på att hålla luckan till uttagen på 
stolparna stängda och låst. Det förekommer att luckorna står öppna 
vilket inte är tillrådligt. 

 
Mata inte fåglar på balkongen. 

 
Det är inte tillåtet att mata fåglar på balkongen eller på uteplatser. Det 
medför mycket olägenheter för grannarna om fåglarna börjar inta 
balkongen. Samtidigt lockar det även fram små fyrbenta odjur (råttor) 
som vi absolut inte vill ha vare sig på balkongen eller i vår omgivning.  
Duvorna är ett stort problem på flera balkonger. Håll dem borta från 
balkongen, annars är risken stor att duvorna kommer att bygga bo på 
balkongen.  

   
Nu är bredbandet från Ownit inkopplat 

 
Nu är det klart, Den 4 och 5 april sattes det i drift och det gick väldigt bra. 
Med tanke på att det är ett stort nät med 303 anslutningar gick allt bra. 
Några lägenheter saknade av olika skäl uttaget men har nu fått dem 
monterade. Vi i styrelsen vill framföra ett tack för alla glada tillrop och 
belåtna kommentarer över valet av internetleverantör samt kostnaden. 

 

Gräsytor inga cykel/gångbanor 
 
För att undvika skador på gräsmattor skall man inte cykla på dem. Det 
samma gäller även gående som kanske vill tjäna några steg genom att 
gena över gräsytorna, använd de befintliga asfalterade gångarna, 
tidsvinsten är försumbar. 

 
Sommarfesten 

 
Boka in i din kalender 14 juni, då är det dags för den årliga sommarfesten 
med kaffe eller saft, tårta och grillad korv. Närmare information kommer 
att anslås i trappuppgången i början av juni. 

 
 



 

 

 
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. 
Hur har det gått med bildandet av grannsamverkan? 
Det är bättre att börja med grannsamverkan innan något tråkigt händer. 
Är det någon inom vår förening som har tagit initiativ till att bilda en 
grupp? Det ligger inte på styrelsens bord att bilda en sådan grupp utan 
det bör komma från boende inom området.  
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. 

 

 
 

Grillar 
 

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 grannarna. 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. 
Ställ undan grillen efter avslutad grillning och grillen svalnat. 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. 
Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att grilla på 
balkongerna.  
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 
Brandvarnare 

 
Varje lägenhet utrustades för ett antal år sedan med en brandvarnare. 
När bytte du batteri i den senast? Det skall finnas minst en brandvarnare 
i varje lägenhet och det är väldigt viktigt att den är i funktion. 
Den försäljning som ägt rum via dörrsäljare har inte varit sanktionerad 
av styrelsen.  

Garagen 

Styrelsen har genomfört en besiktning av fläktar i garagen. I samband 
med detta visade det sig att många garage används som ett extra förråd. 

Den medlem som hyr garaget, har inte rätt att använda garaget för annat 
ändamål än det avsedda. Det avsedda ändamålet med garaget är 
biluppställningsplats för bilar som används, inte förråd eller något annat. 
Många har också däck, verktyg och mycket annat som borde förvaras på 
annat sätt. Eftersom vi vid ett flertal tillfällen har inbrott i garagen så 
borde allt stöldbegärligt placeras på andra ställen.  

I vissa garage ser det alldeles förskräckligt ut med sopor och skräp på 
hyllor och golv. Vi har ju också fått information om att det ska finnas 
råttor i garagen så golven borde göras fria från lump som i många fall 
ligger på golven. Garagen bör sopas ur ca 1 gång per år.  

Alltså var vänlig och städa i ditt garage och åk till någon av kommunens 
återvinningsstationer med skräpet. 

Ny belysning utanför garagen vid Stagneliusgatan kommer att monteras 

för att förbättra ljusflödet vid garagen och parkeringarna Vidare finns 

diskuteras att förbättra belysningen på parkeringsplatsen vid 

Heidenstamsgatan med rörelsevakter. 

  

Belysningen på gårdarna kommer att ses över när armaturerna i 

stolparna rengjorts och lamporna har bytts ut till LED-lampor 



 

 

Är det något spännande på gång? 

 

 

 

 

 

 

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 14 maj 2018 

 måndag 11 juni 2018 

 
på expeditionen, Stagneliusgatan 15 (nedgång vid tvättstugan) 
 
 

Välkomna! 



 

 

 
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 100 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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