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Nu är september här och hög tid att plocka svamp 
för den som önskar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Välkomna 

Inledningsvis i detta Stagneliusblad vill styrelsen hälsa alla nyinflyttade 
bostadsrättsinnehavare välkomna till vår förening. Vi hoppas ni skall 
komma att trivas. Spara detta informationsblad för framtida bruk. 
Tidigare nummer av Stagneliusblad finns att läsa på vår hemsida 
www.uppsalahus14.se Alla kanske inte har tillgång till internet och då är 
det bra att ha sparat det fysiska bladet. 
 

Radonfläktar 

I en del av de källarlösa husen sitter radonfläkten öppet i trapphuset och 

har lite för hög ljudnivå. I de husen kommer fläkten att byggas in i ett 

ljudisolerat skal. Arbetet med det sker under hösten. 

Motioner 
 
Glöm inte att göra din stämma hörd genom att lämna in en motion till 
årsstämman om du har något du vill föreslå styrelsen. Det är ett mycket 
bra tillfälle att ge förslag om vad du tycker skall förbättras eller ändras. 
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 20 januari 2020.  

Informationsmöte om byte av 

varm/kallvattenstammar m.m. 
 Informationsmöte den 4 november. Notera gärna det i din kalender. Mer 

utförlig information kommer att delas ut till samtliga lägenheter i god tid  

 

 

 

 

 

http://www.uppsalahus14.se/


Sophus. 

Det är med stor sorg och bedrövelse att behöva tjata om sophusen igen. 
Det är lika tråkigt att se hur nonchalanta några av våra grannar är. Här  
kommer några bilder från sommaren och de senaste dagarna. 

  

  

 



  

Innehåller trätrall från en balkong. 

 
 

Och hur kan man vara så ansvarslös så man ställer en tub med 
acetylengas?  

 

Känner du igen några av dessa sopor får du väldigt gärna komma på ett 
Öppet hus och berätta hur du tänker när man inte vill följa regelverket 
för hur sopor skall hanteras.  Det finns tydliga anvisningar på väggarna i 
sophusen med kartor till återvinningscentralerna. Vid de ordinarie 
tömningar av soptunnorna tas inte dessa grovsopor med utan våra 
fastighetsskötare får gör extra resor till återvinningscentralerna. Det 
ingår inte i deras åtaganden vilket innebär att föreningen får extra 
kostnader och det påverkar i slutändan dina månadsavgifter. 



Elsparkfordon 

De nya moderna transportmedlen Elsparkcyklar är nog på både gott och 
ont men om du använder en sådan så ha vänligheten att parkera den så 
inga andra blir skadade.  

 

 
 

Tillstånd krävs för tillfällig uthyrning 

En påminnelse; Huvudregeln är att bostadsrättsinnehavaren varken får 

överlåta, byta eller upplåta lägenheten utan styrelsen samtycke. 

Bostadsrättshavare måste ha bostadsrättsföreningens samtycke eller 

hyresnämndens tillstånd för att hyra ut i andra hand oavsett hur lång 

eller kort tid som uthyrningen gäller. 

Vid byte av hyresgäst under pågående period måste anmälan göras till 

styrelsen 

Skäl till att tillåta uthyrning i andra hand kan vara ändrade 

familjeförhållanden eller studier och arbete på annan ort till exempel.  

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand får inte ta ut en oskälig hyra. 

Det innebär i princip att andrahandshyresgästen ska betala samma hyra 

som bostadsrättsinnehavaren.  

Om lägenheten är möblerad får 10 – 15 procent får lägenhetsinnehavaren 

lägga på för möbelslitage. Den andrahandshyresgäst som anser sig betala 

en oskälig hyra kan vända sig till hyresnämnden för prövning. 



Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till 
uppsägning 

Det är inte helt ovanligt att det är grannar som upptäcker uthyrningen. 

Det blir extra mycket spring och nya människor som rör sig i fastigheten. 

Även upprepade störningar kan vara en grund för varning och 

uppsägning 

Ta hand om din grill 
 
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 

Brandvarnare 

Föreningen installerade för många år sedan brandvarnare i alla 

lägenheterna. En del har kanske tagits bort i samband med renovering. 

Det är dock viktigt att du kollar om det finns brandvarnare i din lägenhet. 

Finns det inte måste du installera en. Om du har brandvarnare är det 

viktigt att du kollar batterierna så att brandvarnaren fungerar. 

Se till att entrédörren är stängda 

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.  

Målning av fönsterplåtar 

Under vecka 39 kommer målningen av fönsterplåtar på balkong att 
påbörjas hos dem som har begärt det. Närmare information kommer att 
meddelas via anslag i trapphus samt brev till berörda lägenheter. 
 
 
 
 
   

 
 



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 Du till 
Relita fastighetsjour på telefon: 
0771 10 35 00 
 

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

Datum för Öppet hus se anslag i trapphusen 
 

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. 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 120 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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