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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. 
 

 

 

 

 

Som många kanske har sett så är nu även hela Bellman samt Ling 

anslutna till Grannsamverkan vilket ger ett tryggare intryck av hela vårt 

område.  

Vad kan du som enskild boende bidra med inom Grannsamverkan?  

Det är inte så belastande som man kanske kan tro. Med enkla små 

iakttagelser som t.ex. när du går förbi brevlådorna i din trappuppgång 

och det sticker ut slarvigt instoppad reklam. Peta in det så skickar det 

inga signaler till objudna gäster att i den lägenheten finns inte någon 

hemma. 

 
    

http://www.uppsalahus14.se/


Ser du en ytterdörr som står öppen kan du stänga den så minimerar du 

risken för att små fyrbenta odjur kommer in i huset. Det är också en form 

av Grannsamverkan. Detta är bara några exempel på vad 

Grannsamverkan är. Givetvis så skall vi även hålla ögonen öppna för det 

som verkar skumt i vår omgivning. Någon kanske går och kollar efter 

lättstulna cyklar, barncyklar, barnsitsar m.m.  

Kom gärna med i kontaktgruppen och då kommer du även att få 

information från polisen om pågående händelser.  Skicka ett mejl till 

uppsalahus14@gmail.com så får du veta mer hur du skall gå till väga eller 

lägg ett brev i brevlådan som sitter i källaren på Stagneliusgatan 15 intill 

grovtvättstugan så hör vi av oss till dig. Välkommen med i gruppen. 

Utemiljö – lekplatserna 

Ni kanske har lagt märke till att våra fina lekplatser tappat en del färg. 

De kommer att målas och göras färggranna igen så vi kan fortsätta njuta 

av dem. 

Blomlådor på balkongen 

Vi vill gärna påpeka från styrelsen att av säkerhetsskäl är det inte 

tillrådligt att ha blomlådor utanför balkongräcket. Allt för att minska 

risken för en olycka om blomlådan till exempel skulle blåsa ner på 

marken. 

Rökning på Balkong 

Nu är det vår och snart kommer sommaren och med det vistas vi alla mer 

utomhus. Det är inte förbjudet är röka på sin balkong. Av hänsyn till 

grannarna som bor intill och ovanför din balkong så avråder vi dig. Gör 

som många redan gör, gå ut utanför porten. Det ligger ett ansvar hos dig 

som gör det att ta hand om dina cigarettfimpar. Ha en askkopp eller burk 

med lock och lägg dem i är ni snälla. 

Detta är inte endast för trivselns skull utan även för att vi har många små 

barn på gårdarna som kan stoppa dem i munnen och även för 

brandrisken. 
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Boendeparkering 

Det är ett ämne som har diskuterats mycket på gårdarna och även på 
Uppsala kommuns Facebooksida. Kommunen har där informerat om 
avgiftsbeläggningen på det tre parkeringar som Uppsala kommun har i 
anslutning till vår förening. Där har skrivits om att boende i området 
Bellman har möjlighet att ansöka om något som heter Boendeparkering. 
Uppsala kommun har förklarat deras policy vad som gäller för antalet 
parkeringsplatser som bör finnas i olika områden. Det har nämnts siffran 
4 parkeringar per 10 lägenheter. Den kvoten fyller vi lätt med våra egna 
parkeringsplatser. 
Styrelsen skickade en förfrågan till Uppsala kommun vad som gäller för 
att få boendeparkering och erhöll svar som lyder: 
 
” Det är inte möjligt att få boendeparkering på dessa platser, då platsen 
inte ingår som ett av sju beslutade boendeparkeringsområden i 
Uppsala. De områden som beslutats vara boendeparkeringsområden är 
område Bellman, Luthagen, Höganäs, Svartbäcken, Sala Backe, Tuna 
Backar och ett mindre område vid Övre Slottsgatan. Om fler 
boendeparkeringsområden ska till så fattas beslut kring detta av gatu- 
och samhällsmiljönämnden”. 

 
OBS! 

 
Vår bostadsrättsförening har inget med de kommunala parkeringarna att 
göra vilket innebär att vi från styrelsen inte kan påverka något. 

 
Sommarfesten 

 
Den årliga sommarfesten som många sett fram emot kommer tyvärr att 
bli inställd. Anledningen är förstås restriktionerna kring Coronaviruset. 
Vi får ta nya tag nästa sommar. 
 

Du som har ett garage 

Du har väl vårstädat ditt garage, sopat bort allt grus och sorterat bort 
saker och ting som inte hör hemma där. 
 

Städning av tvättstugor/torkrum 
 

Det slarvas en del med städning av tvättstugor/torkrum. Lämna 
tvättstugan/torkrummet i det skick du själv vill finna det i. 
 



Soprummen 

 Ett tråkigt ämne att behöva ta upp igen i Stagneliusbladet. Alla bör ha 
sett den information som sitter på dörrarna till sophusen. Har du missat 
det så kommer här en påminnelse: 
 

Soprummen är endast till för lättare hushållssopor. Dessa skall 

sorteras i respektive kärl. Inget får ställas på golvet. 

Stora förpackningar i samband med renovering eller ombyggnad 

måste man själv köra till någon av kommunens återvinningsstationer. 

Översopor och saker som ställs på golvet kostar pengar att hantera. 

Det påverkar föreningens ekonomi så det innebär att alla får vara 

med och betala, Vill du det? 

Övervakningskameror kostar också pengar men vi kanske måste…..  
 

Inställt Öppet hus 

Styrelsens Öppet hus har blivit inställt på grund av Coronaviruset. 
Förhoppningsvis kan vi fortsätta som vanligt efter sommaren. Under 
tiden får vi hänvisa till att lämna skriftliga frågor och synpunkter i 
brevlådan som finns under anslagstavlan mitt emot grovtvättstugan i 
källaren Stagneliusgatan 15. Möjlighet finns förstås att också att skicka e-
post: uppsalahus14@gmail.com   
Använd inte Föreningens Facebook-grupp om ni vill ställa frågor till 
styrelsen. 
 

Däckförråden och omärkta däck 

I däckförråden förekommer ett antal däck som saknar märkning. 
Omärkta däck kommer inom kort att avlägsnas från däckförråden. De 
som använder däckförråden bör kontrollera märkningen och vid behov 
märka sina däck så snart som möjligt. 
 

Kvarglömda bokningar i tvättstugorna 

I sommar kommer kvarglömda bokningar på tavlorna för bokning av 
tvättider i tvättstugorna att inventeras. Kvarglömda låscylindrar som 
används för bokningar blockerar förstås och förhindrar andra att hitta en 
lämplig tid för tvättning. Detta gäller särskilt det sena tvättpassset 
kl. 16 – 20 som ofta är fullbokat kommande 1 - 2 veckor. De som känner 
sig berörda uppmanas ta bort bokningarna så snart som möjligt innan 
inventeringen startar. 
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Målning av balkonger 
 

Det är inte tillåtet att måla om fasaderna inne på balkongerna i 
avvikande färg. I det byggnadslov som gavs vid byggandet av 
fastigheterna var det angivet den färg som är befintlig på alla balkonger. 
Önskar du förbättra färgen på din balkong så finns det färg att få. 
Kontakta fastighetsskötare Olle så har han färg. Detsamma gäller de 
lägenhetsinnehavare som på eget bevåg har målat om sina balkonger i 
annan färg än den tillåtna. Färg finns att tillgå för återställande. Arbetet 
med att måla får du göra själv. Det har tidigare påtalats i 
Stagneliusbladet nummer 5/2016.  
 

Målning av fönsterplåtar på balkonger 
 
Det återstår målning av fönsterplåtar på ett antal balkonger. Det var 
planerat att målerifirman skulle komma igång under april i år. På grund 
av Coronaviruset så kommer det att återupptas senare. I dagsläget är det 
oklart när det kommer att påbörjas.  
 

Grillar 

 

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! Spelar du musik så var försiktig 
med ljudvolymen. 
Ställ undan grillen efter avslutad grillning när grillen svalnat. Märk din 
grill med namn och lägenhetsnummer. Grillar som saknar 
märkning kommer att plockas bort av fastighetsskötare. 
 

Trädgårdssoffor och bord 
 

De soffor och bord som är utplacerade inom bostadsområdet är till för 
alla och skall stå där de har utplacerats av fastighetsskötarna. Om du 
”lånar” ett bord eller soffa skall du återplacera det där du hämtade det.  
Det är inte fastighetsskötarens uppgift att bära tillbaka dem till den plats 
där de ska stå. OBS Tänk på att rengöra borden. Använd inte borden till 
askfat. Lämna borden i det skick du själv vill finna den in.  
 

 

 



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 
 
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. 
Du hittar också tidigare nummer av Stagneliusbladet på föreningens hemsida 
 www.uppsalahus14.se 
 
Vi är nu över 130 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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