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Årsstämma 21 januari 
 

I Lötenkyrkan samlades denna kväll drygt 60 grannar för att delta i 
årsstämman som sammanfattade verksamhetsåret 2017-09-01 till 2018-
08-31. Ordförande för stämman var denna gång Håkan Andersson från 
Riksbyggen, som guidade oss genom årsredovisning, balansräkning, 
disponerat resultat och beslut angående inlämnade motioner.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och 
den avgående styrelsen framförde sitt tack för visat förtroende under 
räkenskapsåret 2017 – 2018. 
 
Under det kommande året kommer styrelsen att bestå av ordinarie 
ledamöter: Birgitta Andersson, Anita Ljungström, Bo Thunholm, Ulf 
Ålander, Staffan Hagelin Gille och Ulrika Båth (Riksbyggen), samt 
suppleanter Åsa Morén, Frida Larsson och Camilla Edman (Riksbyggen). 
Föreningens egna utsedda revisorer, Malin Sundman och Anders Bywall 
(suppleant) fortsätter i sina roller ytterligare ett år. Till ny valberedning 
utsågs Gunnar Lundgren och Lars-Inge Karlsson  
När den formella delen av årsmötet var avklarad passade de flesta på att 
stanna kvar en stund för att umgås, fika och äta landgång.  
 
Föreningen består av 303 lägenheter och av dem kom det till årsmötet 
drygt 60 personer det borde vara betydligt fler! 
 

Ny ordförande i Brf. Uppsalahus14 

Vi hälsar välkommen till Birgitta Andersson som nu är föreningens nya 
ordförande VI alla önskar Birgitta lycka till på sin nya post.  
Anita Ljungström sitter fortfarande kvar i styrelsen men nu som ledamot.  
Vi framför att stort TACK till Anita som under de senaste fyra åren hållit 
ordförandeklubban i sin hand och lagt mycket kraft och energi för vår 
förening  
 

Får du oönskad reklam i din brevlåda! 

Om du inte har en markering på din brevlåda att du inte vill ha reklam  
så kommer du att få reklam i ditt postfack. Det finns bara ett sätt att 
hantera reklamen och det är att du tar med den till pappersåtervinningen 
i sophusen. Lägg den inte ovanpå brevlådorna. 
Det ingår inte i fastighetsskötaren/lokalvårdarens uppgift att plocka bort 
din oönskade reklam. Det ligger helt på ditt eget ansvar. Dessutom ser 
det ovårdat/skräpigt ut.  

 



Vad händer i framtiden! 

Nu skall vi först överleva vintern som blev ganska häftig under en kort 
tid. Tillräckligt för att våra fastighetsskötare till och med fick lov att 
skotta snö från taken. 
Grabbarna som har hanterat snöskottning/plogning har jobbat duktigt 
och har dessutom sett till att gångvägarna har varit halkfria, det har 
grusats ordentligt. Stort TACK till dem. 

 
 

Det har varit lite väl onödigt prat om snöröjningen på parkeringarna. På 
hyresavtalet för parkeringsplatser för fordonen står det att” Sedvanlig 
renhållning och snöröjning av själva bilplatsen skall arrendatorn svara 
för. 
Dessutom kan tilläggas att det finns stor risk för skador på fordonen om 
det skall snöröjas runt bilar. Ett annat problem är att ett antal bilar inte 
används på vintern. Vissa parkeringsplatser står oanvända m.m. Hur 
skall snöröjningen kunna fungera på parkeringsplatserna under dessa 
premisser? 

 

Projekteringsgruppen arbetar vidare 

Det jobbas för fullt med att projektera, planera, hitta olika lösningar, 
inför det kommande bytet av vattenstammarna i föreningens alla hus. 
Det har visat sig att det finna en del olika vägar att gå och med det 
arbetas det för fullt. Det finns i dag ingen fastställd tidsplan därför ber vi 
de som planerar eventuella renoveringar att först kontakta styrelsen. 
Mycket jobb kommer att läggas på utomhusmiljön vad det gäller 
växtligheter och rabatter.   
Den befintliga asfalten har legat sedan 1967 och är i stort behov av 



förbättring, detsamma gäller cykelställen. När vädret tillåter, kommer 
det av säkerhetsskäl att läggas ny asfalt utanför garagelängan utefter 
Gamla Uppsalagatan då den gamla har spruckit och det har uppstått 
farliga gropar 
 

Det som göms i snö…… 

Som alla vet så kommer allt fram när snön smält bort och då kommer alla 
cigarettfimpar fram och det är inte trevligt.  Så är du rökare ombeds du 
för den allmänna trivselns skull plocka bort alla fimpar du lämnat i snön. 
Det gäller inte bara framför portarna utan även de som slängts fimpar på 
marken nedanför balkonger. 
 

Entréportar som står öppna 

Det förekommer att ytterdörrar står öppna både dagtid och 
kvällar/nätter vilket inte är bra. När du har gått in eller ut genom porten 
vänd dig gärna om för at se att dörren har gått i lås. Vi skall vara rädda 
om den värme som finns i husen. Vi skall hålla objudna gäster utanför 
våra trapphus. Det gäller både två och fyrbenta människor/djur. 
 

Vad är ”grovsopor” 

Enkelt uttryckt är det sopor som inte ryms i en vanlig soppåse. 
Gamla TV apparater, dataskärmar, trasiga lamparmaturer, kylskåp, 
tvättmaskiner, tumlare, diskmaskiner, dammsugare, gamla stekpannor. 
Listan kan göras lång på vad som är grovsopor. Det är du som boende 
som har skyldigheten att själv forsla bort grovsoporna till någon av 
kommunens återvinningscentraler. Det finns kartor i sophusen som visar 
var de är belägna. 
Visste du till exempel att keramik, tallrikar och vaser som är gjorda av 
lera skall sorteras som brännbart, det är inte glas som flera har tolkat det 
och kastat keramik i tunnorna för glas. Detta har inneburit 
extrakostnader för föreningen. Rang-Sells, som tar hand om våra sopor, 
har gjort en sammanställning om hur vi skall källsortera. 
Du känner nog igen dessa anvisningar då det är detsamma som sitter 
ovanför de olika tunnorna i sophusen. 
Läs gärna igenom i lugn och ro och försök memorera vad som är 
brännbart, plast m.m. 
 

OBS! DET ÄR INTE VAKTMÄSTARENS JOBB ATT TA HAND OM DINA 
GROVSOPOR, DET ÄR DITT ANSVAR! 

 
 



KÄLLSORTERING. 
 

Tack för ditt engagemang för en miljösmart och hållbar utveckling i 
samhället, som samtidigt innebär bästa ekonomi för alla hyresgäster. 

 
 

 

  PAPPERSFÖRPACKNINGAR 
 

Pappersförpackningar skiljs ut mot wellpapp genom att de saknar det vågiga mellanskiktet. 
Även toalett-och hushållspappershylsor, bärkassar, papperstallrikar och omslagspapper skall 
sorteras som pappersförpackningar. 
 

Kretslopp: Ny pappersråvara för förpackningspapper som sedan används för produktion av  

nya förpackningar. 
 

 

 

 

  WELLPAPP 
 

Endast hopvikt wellpapp och kartong. 
 

Kretslopp: Ny pappersråvara till förpackningspapper som sedan användes till att producera 

nya wellpappskartonger. 
 

Kommentar:  

Lägg i kärlet för pappersförpackningar 

 

 

 

  PLASTFÖRPACKNINGAR – HÅRDA OCH MJUKA 
 

Endast förpackningar, rena och torra. Dunkar, flaskor, rengjorda matbehållare och påsar. 
 

Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, 

blomkrukor. 
 

:  

 
     

 

 
 

   
   
Kommentar:    

       
       
       
       

 

  

  GLASFÖRPACKNINGAR – sorteras i färgat respektive ofärgat 
 

 
 

Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar, isolermaterial eller tillsatsmedel i betong. 
 

 

 

     
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  METALLFÖRPACKNINGAR 
 

Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, lock av metall och kapsyler är exempel på 
metallförpackningar. 
OBS! Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall. 
 

Kretslopp: Metallförpackningarna sorteras och processas för att sedan levereras till stål- 

och metallverk. 
 

 

 
 

 

  BRÄNNBART AVFALL 
 

Får endast användas för avfall som inte kan materialåtervinnas, som exempelvis kuvert, 
plastat papper, klisterlappar, papper med limrester, frigolit, smutsiga förpackningar, inbundna 
böcker & post-it. OBS! inget matavfall.   
 

Kretslopp: Materialet går till energiutvinning.   
 

 



 

 

Lämna inga nycklar i bomlåsen. 
 

Om du skall köra in bilen på gården skall du inte lämna bommen i 
uppfällt läge och inte heller lämna kvar nycklar till din bostad i låset.  
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 allt för ofta att det 
sitter nycklar kvar och för ditt eget bästa, kliv ur bilen och ta med 
nycklarna! 

 

 

 

  MATAVFALL – i plastpåse 
 

Kött, fisk, skaldjur, potatis, bröd, äggskal, Kaffesump. 
 

Kretslopp: Materialet går vidare till energiutvinning. Utsorterat matavfall går till 

biogasproduktion. 
 

 

 

 FARLIGT AVFALL – VIKTIGT  ATT  MATERIALEN  NEDAN  LÄGGS  I  AVSEDDA  KÄRL 
 

  

 

  ELEKTRONIK 
 

Produkter med sladd och batteri. IT, telekom- och kontorsutrustning, TV och video. El- och 
batteridrivna handverktyg. Hushållsapparater. OBS, Ej Toners.   
 

Kretslopp: Sortering och slutförvaring av farligt avfall. Metall och glas återvinns, plast 

återvinns eller blir energiråvara. 
 

 

 
 

 

  BATTERIER, BLANDAT 
 

Apparatbatterier och knappceller.   
 

Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring. 
 

 

 

 

 

  LJUSKÄLLOR 
 

Glödlampor, lågenergilampor, LED, halogen, lysrör. 
 

Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall. Metall och glas 

återvinns. 
 

 
 
 

 

 

 

  LYSRÖR 
 

Lysrör. 
 

Kretslopp: Lyspulvret samlas in i sluten process. Glas och metall återvinns. 
 

 

 
 



Har du tappat/förlorat din nyckel till lägenheten 
 

Viktigt att veta om du tappat/förlorat din nyckel och inte kan komma in i 
din lägenhet.  
Under dagtid, då vaktmästaren är i tjänst, skall du kontakta honom så 
kan han tala om för dig vad som behöver göras. 
Skulle det hända under annan tid, kvällar eller helger, skall du kontakta 
Certego på jourtelefon: 020 24 00 00. 
 
Extra nycklar beställs hos fastighetsskötaren som är nyckelansvarig i 
föreningen. Genom honom beställs nya nycklar då det är viktigt att de 
ingår i samma nyckelserie så nycklarna fungerar i ytterport, infartsbom 
samt postbox.   
  
Har du även förlorat din tagg till källare/sophus skall du kontakta 
styrelsen så den förlorade taggen kan spärras och du får beställa en ny. 
Se anslag i trapphus. 
 
OBS Kostnaderna får du stå för själv. OBS 
Ett tips: skaffa en bra id-bricka att sätta på nyckelringen så den person 
som hittar nycklarna kan lägga dem i närmaste brevlåda. Då finns det 
stora chanser att du kan återfå dina nycklar via polisens hittegods.  
Hos Polisen kan du skaffa en mycket bra id-bricka till en rimlig kostnad, 
 

Tänk på att aldrig ha ditt namn, adress eller telefonnummer på 
nyckelringen. 

 

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 finns mycket information som kan vara till 
nytta för en ny ägare till lägenheten. 
 
Stagneliusbladet hittar du också på föreningens hemsida 

 
 
 
 
 
 



Påminnelse om parkering på gårdar 
 

Det är inte tillåtet att ställa fordon på gräsytor då det förstör 
gräsmattorna. 
För att undvika parkeringsböter så finns det möjlighet att få ett tillfälligt 
parkeringstillstånd från vaktmästaren. Respektera parkeringsförbudet. 
Vid infarterna är det absolut förbjudet att parkera och lämna bilen vilket 
innebär problem för utryckningsfordon som t.ex. ambulans att komma in 
på gården. 

 
 

Det är hög tid att börja med Grannsamverkan. Vi var tre 
styrelseledamöter som var på en informationsträff hos polisen angående 
Grannsamverkan. Vi fick veta att det inte är något betungande uppdrag 
att vara delaktig. Allt handlar om att vara vaksam, hjälpsam mot sina 
grannar och alltid vara vaksam på vad som händer inom området. Ett par 
exempel vad du kan göra: Peta in post som sticker ut i postfacket. Tala 
om för dina grannar att du kommer att vara bortrest. Ring polisen om du 
ser något misstänksamt som händer. Skriv upp registreringsnummer på 
fordon som kanske inte hör hemma i området. Tillsammans med detta 
Stagneliusblad finns en broschyr om Grannsamverkan. Läs och begrunda 
den. 

Känner någon till denna signatur? 

 

Källartrapporna till tvättstugor vid Heidenstamsgatan 51 och 

Heidenstamsgatan 1. Det här är en skadegörelse som kommer att kosta 

pengar för föreningen att ta bort. Helt onödigt.  



TRIVSEL ÄR ALLAS ANSVAR, Hur kan Du bidra? 

 

 Visa hänsyn och respekt för dina grannar. Det är extra viktigt mellan 

klockan 22:00-08:00. 
 Hantverksarbeten utförs lämpligen mellan klockan 08:00-20:00 vardagar, 

09:00-18:00 helger.  

 Rasta din hund utanför föreningens område.  

 Störs du av din granne? Prata med denne direkt och försök att ha en bra 

dialog. Fungerar inte detta, kontakta styrelsen. 

OM SÄKERHET 

 Uppstår en akut skada, Se information på anslagstavlan i trapphuset.  

 Ska du bygga om i din lägenhet? Kontakta först styrelsen för att få tillstånd 

att göra förändringar som påverkar VVS-, el-, ventilationssystem eller 

bärande väggar.  

 Stäng alltid entrédörren och lås dörren till källarutrymme så inte obehöriga 

kan komma in. 

 Förvara inget brännbart i trapphus och källargångar, t ex barnvagnar, 

leksaker och tork-/dörrmattor. Barnvagnar kan förvaras i 

barnvagnsrummen. Cyklar förvaras i cykelställ eller i cykelkällare. 

 Håll fritt i trapphusen så räddningspersonal kan komma in och du kan ta dig 

ut snabbt om fara uppstår.  

 Undvik vattenläckage genom att stänga av vattenkranar till disk- och 

tvättmaskiner när du inte är hemma.   

BALKONGER 

 Använd endast elgrill på balkongen. Annan grillning sker vid de grillplatser 

som finns ute på gårdarna.  

 Skaka gärna mattor, men inte på din balkong. Använd piskställningarna ute 

på gårdarna. 

 Undvik fallrisk från balkongen genom att placera balkonglådor och 

paraboler/radioantenner innanför balkongräcket. 

FORDON, GARAGE och P-PLATSER 

 Respektera parkeringsförbud på gårdar och infarter så räddningsfordon kan 

ta sig in till oss boende när det behövs.  

 Minska brand och stöldrisk i garagen genom att minimera förvaring av 

tillbehör till din bil t.ex. sommar/vinterdäck och håll garaget städat.  

 Undvik olyckshändelser vid motorvärmarstolparna genom att förvara 

elsladden till motorvärmaren inne i bilen när den inte används.   

TVÄTTSTUGOR 

 Tvättstugorna får användas för eget behov av oss boende.  

 Boka din tvättid på bokningstavlan vid respektive tvättstuga.  

 Mattor och tyngre tvätt tvättas i grovtvättstugan vid Stagneliusgatan 15.  

 Följ alltid anvisningarna som finns i tvättstugorna. 

AVFALLSHANTERING 

 Värna miljön genom att källsortera i våra sophus.  

 Du lämnar själv grovsopor och farligt avfall till någon av kommunens 

återvinningsstationer. I sophusen finns information om hantering 

grovsopor/farligt avfall samt vägbeskrivning till närmaste 

återvinningsstation. 



TACK och en ROS till alla ni som månar om vårt område 

och som till exempel - tar hand om skräp - tar hand om 

dina fimpar - tänker på dina grannar och inte stör dem - 

sopsorterar och inte överlastar sopkärlen - rastar dina 

husdjur utanför området - parkerar bilen på avsedd plats - 

håller ordningen i cykelställen. Det är ni som gör att vi 

tillsammans kan skapa en bra boendemiljö 

 

 

Öppet hus 

Vill du träffa någon i styrelsen? Vill du påverka eller fråga något om vårt 
boende? Det kan du göra mellan kl. 18.30 - 19.30 en måndagskväll i 
månaden. 
 
måndagen den 18 mars 
måndagen den 15 april 
måndagen den 13 maj 
måndagen den 3 juni 
 
Några personer från styrelsen kommer då att finns 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 
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. 
 
Vid nödfall där fara för fastighet föreligger vid helger och kvällar ringer man till 
Relita fastighetsjour på telefon: 
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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