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Styrelsen för Uppslahus14 önskar alla boende i vår förening en 
 

trivsam midsommar och en fin sommar. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sommarfesten 

Årets sommarfest besöktes av närmare 50-talet  boende som kom för att 
fika och umgås vid den illa grusplanen vid Stagneliusgatan 15. 
I år fick vi besök av Gränby 4H-gård, som kom med traktor och 
höskrinda för att ge våra yngre boende en åktur. Det blev mycket 
uppskattat. 
Gör gärna ett besök på Gränby 4H-gård  och hälsa på alla djur som finns 
där. 
 

                        
 
Gary från Gränby 4H-gård väntar på sina passagerare medan andra umgicks runt 

borden. 

 

Rätta svaren på tipspromenad Sommarfesten 2018 

Vuxna 

1) Hur många drottningar finns det normalt i bikupan?  Rätt svar: 2. 1 drottning 

2) Frukter klassas av botaniker efter hur dom är uppbyggda. Vad räknas gurkan som? Rätt 

svar: 1. Bär 

3) Vilken växtmiljö tillhör majs? Rätt svar: 1. Gräs 

4) Vilka blommor har slagit ut på Rönnerdahls äng i Evert Taubes visa? Rätt svar: 2. 

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol 

5) Vad heter jordgubbe på latin? Rätt svar: X. Fragaria 

6) Hur många månader går stoet dräktigt? Rätt svar: 2. 11 månader 

7) Vad äter myggan? Rätt svar: 1. Honan äter blod 

8) Vad heter sommar på finska? Rätt svar: X. Kesä 

9) Vilket avstånd är det från oss till solen? Rätt svar: X. ca 150 miljoner km 

10) Normal odlingstid för färskpotatis? (Från att den sätts i jorden tills den är klar.) Rätt svar: 

1. 80 dagar 

11) Vad sjunger Tomas Ledin? Rätt svar: 1. ”Sommaren är kort….” 

12) Vilket träslag är det i glasspinnen? Rätt svar: 1. Bok 



 

Barn 

1) Vad finns i isglass? Rätt svar: X. Vatten och saft 

2) Vad gör nässlor? Rätt svar: 2. Bränns 

3) Var är det bättre att vara när det blixtrar? Rätt svar: 2. I en bil 

4) Vad har kattungen för färg på ögonen? Rätt svar: 1. Blå 

5) Vilka färger har prästkragen? Rätt svar: 2. Vit och gul 

6) Från vilken växt kommer popcorn? Rätt svar: 2. Majs 

7) Vad heter påster på engelska? Rätt svar: 2. Adhesive plaster 

8) Fladdermusen äter på natten, vad äter den? Rätt svar: 2. Myggor 

9) Vad går bra att grilla? Rätt svar: 1. Marshmallows 

10) Vilket vatten är en sjö? Rätt svar: X. Hjälmaren 

11) Vad är Gotland? Rätt svar: 1. En ö 

12) Hur smakar havet? Rätt svar: X Salt 

 
 

Omärkta grillar 
 
Det står många grillar lite här och där inom området. Det har påpekats i 
tidigare Stagneliusblad att grillarna skall vara märkta med namn och 
lägenhetsnummer annars kommer grillarna att forslas bort.  

 
Rabatter vid entréerna  

 
Alla boende i trappuppgången har sin fulla rätt att bidra med blommor 
med mera i de rabatter som finns bredvid portarna.  
 

Grilla inte på balkongen 
 
Att grilla på balkongen är inte tillåtet av flera skäl. Framför allt för att det 
inte skall komma rök och matos till grannarnas balkonger, men även av 
brandsäkerhetsskäl. Vill du grilla så gör det på de platser som är avsedda 
för det. Visa hänsyn till dina grannar. Om du spelar musik skall du vara 
försiktig med ljudvolymen. 
Ställ undan grillen efter avslutad grillning och grillen svalnat. 
 

 
 
 
 
 
 



Tvättstugor/torkrum 
 

På förekommen anledning, gör rent efter dig då du använt torkrum och 
grovtvättstuga. Så här såg det ut nyligen i grovtvättstugan. 
 

 
 

Vem vill använda en torktumlare som ser ut så här. Det har slarvats en 
hel del med det under en längre tid. Kommer ingen bättring att ske finns 
risk för att grovtvättstugan stängs. Detsamma gäller torkrummen. Där 
ligger dammråttor utefter golvkanterna i nästan alla torkrum. Det åligger 
varje användare av torkrummen att göra ren efter sig. 
Styrelsen har uppmärksammat att tvätt av mattor i stora mängder sker i 
våra tvättstugor. Mattvätt får endast ske i grovtvättstugan. 
Tvättstugorna får endast användas av boende inom vår förening 
 
OBS! Har du mist pluppen till tidsbokningstavlan skall en ny beställas 
genom fastighetsskötaren. Det är inte tillåtet att på eget bevåg skaffa en 
ny plupp. Det finns ett nyckelsystem för alla pluppar. Det finns även en 
huvudnyckel som används vid eventuell nödsituation. Där har vi märkt 
vid kontroll att det finns obehöriga pluppar som gör att inte 
huvudnyckeln passar. Det ingår en plupp till varje lägenhet och saknas 
det någon får du själv bekosta en ny och den skall beställas genom 
fastighetsskötaren. 
 

Och så en repris på användandet av soprummen 

Det är väldigt tråkigt att man ska behöva skriva om detta igen. Det finns 
anvisningar i alla soprum vad man ska göra med grovsopor. 



 

 
Så här såg det ut den 3 juni och det är inte fastighetsskötarens eller 
styrelsen uppgift att forsla bort grovsopor. 

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

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

 

Blommor i trapphusen 

Det är mycket trevligt med blommor i trapphusen, men då skall dom vara 
placerade vid fönstret och på en ställning som inte försvårar renhållning 
för vår lokalvårdare. Likaså får den som har blommor vid fönstret tvätta 
fönstret själv. 

 

 Nivå/höjdskillnader på trappor vid entréer 
 
Det är stora skillnader på nivåer/höjdskillnader på trappstegen vid ett 
antal trappor vid entréer som kan vara farliga. Därför kommer dessa 
höjdskillnader att justeras inom kort. Det kommer att läggs asfalt så 
steghöjden inte blir så stor. 



 

 

Garagen 

Nya fläktar till garagen är beställda och kommer att monteras under 

sommaren. Även ny belysning av LCD-typ kommer att monteras vid 

garagen utefter Stagneliusgatan. 

Brandsäkerhet 

 

Styrelsens brandansvariga håller sedan en tid tillbaka på med en grundlig 

genomgång av brandsäkerheten i trappuppgångar och förråd. Inom kort 

kommer det att komma tydliga instruktioner om vad som får förvaras i 

de gemensamma utrymmena och i trapphusen. 

Se gärna över vad du förvarar i våra gemensamma utrymmen. Tänk även 

till kring brandsäkerheten under sommaren. På 

http://www.brandskyddsforeningen.se  kan ni läsa mer om vad som 

räknas som ett brandsäkert hem. 

 

 

Öppet hus 

Vill du träffa någon i styrelsen?  Vill du diskutera eller 
fråga något om vårt boende? 
Styrelsen gör sommaruppehåll med Öppet hus.  
Nästa Öppet hus 20 augusti kl. 18,30 
 

http://www.brandskyddsforeningen.se/


   
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 110 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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