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Efter en varm och torr sommar kom äntligen regnet och vi fick en grön 
och fin avslutning på sommaren. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Välkomna 

Styrelsen hälsar alla nyinflyttade bostadsrättsinnehavare välkommna till 

vår förening och vi hoppas ni skall komma att trivas. Spara gärna detta 

informationsblad för framtida bruk. Visserligen finns alla Stagneliusblad 

att läsa på vår hemsida www.uppsalahus14.se, men alla kanske inte har 

tillgång till internet och då är det bra att ha det fysiska bladet kvar. 

Oktober månad är här  
 

Det innebär att temperaturen utomhus har stora variationer från tidig 
morgon till eftermiddag och kväll.  Då vårt värmesystem styrs av 
utomhustemperaturen kan värmen även variera inomhus. När 
utomhusklimatet har börjat stabilisera sig kommer även 
inomhusklimatet att bli jämnare. 

 
Motioner  

Glöm inte att göra din röst hörd genom att lämna in en motion till 

årsstämman om du har något du vill föreslå. Det är ett mycket bra tillfälle 

att ge förslag om vad du tycker skall förbättras eller förändras. 

Prata gärna med dina grannar så ni kanske gemensamt kan lämna en 

motion. Sista dagen att lämna en motion är 30 september 

 

OBS! Det är viktigt att motionen är utformad så att stämman kan rösta 

ett JA eller NEJ till motionen. Det är också viktigt att motionen är 

underskriven. 

Årsstämma 

Preliminärt datum måndag den 21 januari 2019. Plats som vanligt 
Lötenkyrkan. Notera gärna det i din kalender. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uppsalahus14.se/


Vill du arbeta i styrelsen? 
 

Det kommer att finnas några vakanta platser i styrelsen inför nästa 
verksamhetsår. 
Kontakta valberedningen om du är intresserad av att arbeta i styrelsen. 
Namn och telefonnummer till valberedningen hittar du på 
informationstavlan i trapphuset.  Du kan också kontakta någon i 
styrelsen om du vill veta lite mer om styrelsens arbete. 
Här är några exempel på styrelsens uppgifter: 
- budget för föreningen 
- kontakter och samarbete med entreprenörer vid ombyggnader och 
skador 
- lån och fastighetsförsäkring 
- föreningens underhållsplan 
- utemiljön 
- hemsidan 
- fastighetsskötseln 
- kölistor till parkeringar och garage 
- med mera smått och gott 

 
Öppet hus 

Vill du träffa någon i styrelsen?  Vill du diskutera eller 

fråga något om vårt boende? 
Kom ner till expeditionen som ligger i källaren vid Stagneliusgatan 15, 

samma ingång som till tvättstugorna.  

Mellan klockan 18.30 – 19.30 finns minst två representanter från 

styrelsen på plats för att lyssna på dina frågor och idéer om vår förening. 

Hösten datum: 

- måndagen den 1 oktober 

- måndagen den 22 oktober 

- måndagen den 19 november 

- måndagen den 10 december 

Hjärtligt välkommen till en pratstund. 

 
 
 



Föreningens stadgar 
 

Föreningens nu gällande stadgar hittar du på föreningens hemsida 
www.uppsalahus14.se 
Om du vill ha stadgarna i pappersformat kan du beställa dem genom att 
lägga en lapp i föreningens brevlåda som finns på Stagneliusgatan 15, 
eller maila till uppsalahus14@gmail.com. 
 

Våtservetter 
 

Vid en efterkontroll av vatten/avloppsledningar efter den stora 
vattenläckan vid Heidenstamsgatan 31 – 33 upptäcktes ett stort 
begynnande stopp i avloppsstammen. Det bestod av enormt mycket 
våtservetter! Grabbarna som utförde inspektionen berättade att den 
absolut vanligaste orsaken till stopp i avlopp är just våtservetter. Av den 
anledningen vill vi i styrelsen påminna om att det är  absolut förbjudet 
att spola ner våtservetter i toaletterna. Detta gäller även 
hushållspapper.  Det enda som är tillåtet att spola ner är toapapper 
och avföring. 
 

Dörrstängare 
 

På alla entrédörrar finns monterat en dörrstängare, med undantag för 

vissa dörrar som har elektriska dörrstängare som är monterade av 

kommunen för att underlätta för funktionshindrade personer. Alla övriga 

dörrstängare har till uppgift att hålla dörrarna stängda. Det är inte 

meningen att dörrar skall stå öppna på vid gavel vilket sker om man 

ställer om dörrstängarna så dom kan stå i öppet läge. Det förekommer 

väldigt ofta att dörrarna står öppna på grund av att man glömmer att 

peta till dörren så den går till stängt läge. Det händer bland annat att 

tidningsbuden inte tar sig tid att se till att dörrarna stängs, vilket innebär 

att det står öppet för objudna gäster, främmander katter och råttor med 

mera. 

Se därför till att entrédörrarna hålls stängda. Man skall heller inte ställa 

upp dörrarna med pinnar, stenar eller att man viker upp mattan. Om 

man gör det kommer pumpen till dörrstängaren att gå sönder. 

 
    

 

http://www.uppsalahus14.se/


Områdesbevakning 

Uppsalahus14 har under ett antal år haft avtal med Securitas gällande 

rondering och bevakning av vårt bostadsområde. Det avtalet är nu 

avslutat fr.o.m 1 juli 2018. Styrelsen håller på med en översyn till 

alternativ 

 

Nivå/höjdskillnader på trappor vid entréer 

Den stora nivåskillnaden på trappstegen vid ett antal trappor vid entréer 
som kan vara farliga har nu tillrättalagts. Ytterligare asfaltsarbeten 
kommer att utföras. Det finns otäcka gropar som skall bort. På ett antal 
entrétrappor ligger stenplattorna lösa och det skall åtgärdas, allt för att 
öka tryggheten. 

 

 

 

 

 

Hyra ut i andra hand 
 

Om du inte bor i din lägenhet och någon annan bor där i stället så hyr du 
ut din lägenhet i andra hand och då måste du ha tillstånd till detta från 
styrelsen.  Föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavare som hyr 
ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd av styrelsen.  

 



Målning av stenskivor 
 
Nu har målningen av stenskivorna under takfoten kommit igång. Som vi 
meddelat i tidigare nummer av Stagneliusbladet så är dom i behov av att 
fräschas upp. I samband med detta arbete kommer också takfoten att 
målas. Arbetet kommer att utföras under hösten så långt vädret tillåter. 
 

  
 
 

Kvarglömda bokningar i tvättstugor 
 

Styrelsen håller nu på att gå igenom bokningarna till tvättstugorna. Har 
du någon kvarglömd bokning ombeds du att ta bort låscylindern så att 
tvättstugetiderna inte blockeras i onödan. 
Efter två kontroller har det visat sig att 19 stycken bokningar sitter kvar 
på samma ställe.  
Efter det att du använt din tid i tvättstugan skall låscylindern placeras i 
raden för parkering eller att du tar den med hem. 
Sitter den kvar blockerar du för andra grannar att använda tiden 
kommande månad. 
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. Vi har 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. 
Styrelsen har uppmärksammat att tvätt av mattor i stora mängder sker i 
våra tvättstugor. Mattvätt får endast ske i maskinerna i grovtvättstugan. 
Tvättstugorna får endast användas av boende inom vår förening 
 



Det är jättetråkigt att styrelsen ofta får klagomål på ostädade torkrum 
och tvättstugor. Det kan ofta ligga kvar stora dammtussar, hund- 
och/eller katthår. För allas trevnad så är det viktigt att när man har 
tvättat ska man städa tvättstuga och torkrum efter sig. Det händer till och 
från att det blir stopp i maskinerna för man har tvättat dunkuddar och 
badrumsmattor och liknande med gummiundersida. När undersidan 
torkat så lossnar gummit/plasten och smetar till hela maskinen. Detta 
gäller inte bara i grovtvättstugan. Varje gång något sådant händer så kan 
det kosta upp till 5 000 kr att reparera. 
 
Lämna tvättstugan/torkrummet i det skick du själv vill finna det i. 
Enklare än så kan det inte bli. 
 

  Vem ansvarar för underhållet? 

 

Ibland kan det kännas svårt att veta vem som ansvarar för vissa typer av 
underhåll av bostadsrätten. 
Lägenhetsdörr, golv, innerväggar, fönster och fönsterdörrar till exempel. 
Vem ansvarar för dem? 
Med detta Stagneliusblad finner du en trycksak som framtagits av 
Riksbyggen. Den ger svaren på de flesta vardagliga frågeställningarna om 
boendet i en bostadsrätt. Läs den och spara den för framtida behov. 
Trycksaken finns även att läsa på www.uppsalahus14.se under fliken 
Fakta  

 
 

 
 

 

http://uppsalahus14.se/?page_id=83


Renovering/ombyggnad av lägenhet 
 

Du vet väl att du måste ha styrelsens godkännande för 
renovering/ombyggnad av din lägenhet. Du kan läsa om detta i 
Stagneliusbladet nr 1 2018. Där finns också en blankett som du måste 
fylla i inför renovering/ombyggnad. Om du inte har sparat 
Stagneliusbladet, kan du hitta blanketten på föreningens hemsida 
www.uppsalahus14.se   

 

   Gårdsloppis 
 
Söndagen den 16 september anordnades en gårdsloppis vid tennisplanen 
och det blev ett omtyckt evenemang. Hur försäljningen gick förtäljer inte 
historien men att det kommer att bli ett återkommande evenemang stod 
klart. 
 

 
 
 
 

Fastighetsskötsel 

Våra fastighetsskötare har under sommaren lagt ner ett stort arbete för 

att förfina vårt bostadsområde. Mycket ogräs är det som tjejerna och 

grabbarna har släpat bort. Alexander har jobbat med häckar, buskar och 

rabatter. Nu har Alexander lämnat oss för nya äventyr hos andra 

bostadsföreningar och Olle har nu återkommit efter sin pappaledighet. 

Nu under hösten kommer det att ske en upprensning av rabatter som 

inte är underhållna.  

http://www.uppsalahus14.se/


Information om styrelse och fastighetsskötsel i 
trapphuset 

Om du behöver kontakta någon i styrelsen eller fastighetsskötare så 
hittar du namn och telefonnummer i trapphuset. Där hittar du också 
tider för Styrelsens Öppet hus 

 
Nu är det 30 km som gäller 

 
 

 
 

Du har väl lagt märke till att det nu råder 30 km på våra angränsande 
gator, Heidenstamsgatan/Stagneliusgatan. Att det är parkeringsförbud 
känner vi alla till sen tidigare. Så nu gäller det att vara lätt på foten med 
gaspedalen. 

 
Cykelpump 

 
Munstyckena blivit utbytta på cykelpumpen för att passa de flesta 
ventiler på cyklar. Pumpen finns bakom en liten lucka på en garageport 
mitt emot Stagneliusgatan 11.  

 
Motorvärmarsladdar 

 
Nu börjar det snart att bli kyligt på nätterna och då kommer 

motorvärmarna att börja användas. Kom ihåg att inte lämna kabeln kvar 

på backen utan ta med den i bilen. Det är inte tillåtet att använda 

motorvärmare i garagen 



Parkering på gårdar 

Det förekommer onödigt mycket okynnesparkering på gårdarna, ofta i 

samband med renoveringar. Då har det förekommit att bilar har 

parkerats på gräsmattor. Det är inte tillåtet att ställa fordon på gräsytor 

eftersom det förstör gräsmattorna. 

För att undvika parkeringsböter finns det möjlighet att få ett tillfälligt 
parkeringstillstånd från vaktmästarna, till exempel om du har 
hantverkare som jobbar i din lägenhet. Vänligen respektera 
parkeringsförbudet för allas trevnad. Detsamma gäller vid infarterna. 
Där är det absolut förbjudet att parkera och lämna bilen vilket innebär 
problem för utryckningsfordon som till exempel ambulans att komma in 
på gården. 

 
Lämna inga nycklar i bomlåsen 

 
Om du skall köra in bilen på gården skall du inte lämna bommen i 
uppfällt läge och lämna kvar nycklar till din bostad i låset vid 
infartsbommarna. Det är ett ögonblicksverk att ta nycklar och rusa iväg, 
och sedan titta efter vilken port du bor i. Dessutom kan objudna bilar 
köra in och sedan bli inlåsta efter att du stängt bommen. Det 
förekommer alltför ofta att det sitter nycklar kvar och för ditt eget bästa, 
kliv ur bilen och ta med nycklarna! 

 

Stort tack 

TACK och en ROS till alla ni som är måna om vårt område och som 
- tar hand om skräp  
- tar hand om dina fimpar 
- tänker på dina grannar och inte stör dem med tjo och tjim på kvällar  
- sopsorterar och inte överlastar sopkärlen  
- rastar dina husdjur utanför området  
- parkerar bilen på avsedd plats  
- håller ordningen i cykelställen 
- ser till att alla entrédörrar hålls stängda 
- inte cyklar på gräsmattor  

 
Det är ni som gör att vi tillsammans skapar en bra boendemiljö 
 

 



 
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 
Gör du på föreningens hemsida www.uppsalahus14.se under fliken ”Felanmälan” 
Om du inte har tillgång till internet kan du ringa fastighetsskötaren eller skriva ett 

meddelande som du lägger i föreningens brevlåda på Stagneliusgatan 15 
 

Du skall inte göra någon felanmälan via Facebook, e-post eller till Riksbyggen 
 

Fastighetsskötsel 
Fastighetsskötare: Olle Lörelius 070 090 65 21 

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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