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Välkomna 

Inledningsvis i detta Stagneliusblad vill styrelsen hälsa alla nyinflyttade 

bostadsrättsinnehavare välkomna till vår förening.  

Vi hoppas ni ska komma att trivas. 

   

Avgiftshöjning 

Med anledning av den kommande renoveringen av kall och varmvatten 

stammarna, radiatorbyten och elsanering har styrelsen beslutat att höja 

avgifterna (hyrorna) för lägenheterna med 3 % fr.o.m. 1 januari 2021. 

Årsstämma 

På grund av rådande pandemi och svårighet med att finna lämplig lokal 

har årsstämman att få ett nytt datum, 15 februari 2021. Vi avvaktar 

direktiv från folkhälsomyndigheten. Poströstning kan bli aktuell. 

Hantering av julpapper, kartonger och julgranar 

Nu vid juletid brukar det bli mycket sopor och annat som ska kastas. 

Styrelsen vädjar till alla i vårt område att förpacka soporna väl, vik ihop 

julklappspapper och kartonger ordentligt så det inte blir så skrymmande. 

När det är dags att kasta ut julgranen så lägg den på lämplig plats utanför 

porten så tar våra fastighetsskötare hand om dem. Kan det bli enklare? 

 Senaste information om stambyte m.m. 
 

Du hittar alltid den senaste informationen om projektet med byte av 

vattenstammar och elsaneringen på den speciella hemsidan  

https://www.uppsalahus14stambyte.se/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.uppsalahus14stambyte.se/


Entrédörrar till trapphusen 
 

En påminnelse om att entrédörrarna ska hållas stängda. Det är av den 

enkla anledningen att slippa bekymmer med ovälkomna små fyrfotade 

odjur som råttor, möss och andra ovälkomna gäster. 

Lekplatserna 

Nu har nästan alla lekredskap fräschats upp och fått ny färg.  

Taken på lekborgarna har fått takpapp och nytt staket är 

monterat mellan lekredskap och gungor. 

En del markarbeten har även påbörjats. De gamla stora sandlådorna har 

tagits bort och ersatts av nya fräscha. Givetvis har även all sand bytts ut.  

 
 

En brandsäker jul 

I december månad ökar antalet bränder som orsakas av levande ljus 

jämfört med resten av året. Vi vill därför informera våra boende om 

brandsäkerhet så här i adventstider. Enligt Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap inträffar drygt 40 procent av alla bränder i 

december av ljus. De högsta siffrorna i brandstatistiken står bränder i 

flerfamiljshus för. Där skadas flest människor och även dödssiffrorna är 

högre än till exempel dem för villor. 

De allra flesta bränder orsakas av det mänskliga beteendet. Julen är 

därför en bra tid för bostadsrättsinnehavare att påminna sig om att 

hantera levande ljus varsamt. Ett annat tips för en brandsäker jul är att 

se till att granen alltid står i vatten. Varje år inträffar ett antal bränder 



där julgranen fattar eld. En torr gran kan brinna upp på några sekunder 

om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller ett tomtebloss. 

 
 

  Du har väl brandvarnare? 

 
Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand! 

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. 

Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig. 

Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd 

internationell teknisk standard. Grundkraven är att de ska vara 

konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard 

(SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta. 

Bokning av tvättider till grovtvättstugan 

Från och med den 1 oktober gäller samma system för tidsbokning av 

grovtvättstugan som för övriga tvättstugor. En bokningstavla finns i 

anslutning till grovtvättstugan som ligger i källaren på Stagneliusgatan 

15.  OBS Första tvättpasset kl. 07 – 11 är inte bokningsbart lördagar, 

söndagar och helgdagar. Grovtvättstugan får då inte användas. 

Anledningen är att en större tvättmaskin och tumlare ger mer ljud och 

vibrationer som kan störa de boende. 

Kvarglömda bokningar i tvättstugorna? 

Bokade tider i tvättstugorna måste användas och får inte sitta kvar och 
blockera för andra medlemmar i föreningen. Under perioden juni – 
september har vi inventerat bokningarna i tvättstugorna vid ett antal 
tillfällen. Tolv lägenhetsinnehavare har av oklar anledning haft samma 
bokning under den perioden. Påminnelser har skickats till berörda 



lägenhetsinnehavare och de låscylindrar som bedömts vara bortglömda 
har avlägsnats och återlämnats till lägenhetsinnehavarna. 

Våra gemensamma tvättstugor 

I den här föreningen har vi möjligheten att tvätta i gemensamma 

tvättstugor. Det innebär att du som boende inte själv behöver bekosta 

t.ex. extra hushållsel och reparationer. Detta betalas av våra 

gemensamma insatser. Med denna möjlighet följer också ett ansvar. Visa 

hänsyn till övriga som använder tvättstugorna. Genom att städa efter dig. 

Att du har varit i tvättstugan ska knappt märkas för den som kommer 

efter dig! Det finns många som har allergi och därmed inte tål starkt 

doftande tvätt- och sköljmedel samt katt och hundhår. 

Som hjälp till dig som tvättar i tvättstugan kommer det att finnas en 

checklista angående städningen. Här kommer några punkter från listan: 

o Torka av tvättmaskinerna med en fuktig trasa 
o Torka ur tvättmedelsfacken  

o Torka ur facket för sköljmedel 
o Borsta av och torka bort damm/ludd vid filtret och insidan av 
 luckan på torktumlaren 
o Torka av samtliga ytor där det spillts tvättmedel 
o Sopa golvet och våttorka 
o Du som har husdjur bör se över tvättmaskiner och torktumlare 
 lite extra 

Några andra saker att tänka på när det gäller tvättstugorna: 

* Ditt husdjur får inte följa med till tvättstugan 

* Städningen gäller alla utrymmen som du använder, även torkrummet 

* Det är inte tillåtet att ha fler än en bokningskolv per lägenhet 

* Det är inte tillåtet att börja tvätta när någon annan bokat. 

* Det finns många anledningar till att vara sen. Du kan alltid gå och kolla 
läget med den som bokat men inte dykt upp. 

* Ta bort låscylindern om du inte ska använda den bokade tiden. 

* Grovtvättstugan är till för just grovtvätt – såsom trasmattor, etc.  



Lämna inga nycklar i bomlåsen. 
 

När du kör in bilen på gården ska du inte lämna bommen i uppfällt läge 
och lämna 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. För ditt 
eget bästa kliv ur bilen och ta med nycklarna. 

 

Förtydligande om gräsytor/rabatter utanför balkonger 
 

I förra Stagneliusbladet skrev vi information om de rabatter som sköts av 
bostadsinnehavare och detta skapade en del frågetecken.  
 
Vi vill därför förtydliga att de bostadsinnehavare som valt att ha sin 
rabatt kvar och sköter den på ett bra sätt kommer få göra det. Rabatten 
tas bort när önskemål inkommer eller boende flyttar ifrån sin bostad. 

 

Vi vill även förtydliga för de som valt att ha sin rabatt kvar att det inte ska 
odlas grönsaker eller liknande där. 
 

Stort tack 

TACK och en ROS till alla Er som är måna om vårt område 

och som: 

- tar hand om skräp  

- tar hand om fimpar 

- sopsorterar och inte överlastar sopkärlen  

- rastar dina husdjur utanför området  

- parkerar bilen på avsedd plats och inte parkerar på     

gårdarna  

- håller ordning i cykelställen 

- ser till att alla entrédörrar hålls stängda 

- inte cyklar på gräsmattor  

- visa hänsyn och respekt för dina grannar. Det är extra 

viktigt mellan klockan 22:00 - 08:00 

 
Det är vi tillsammans som ska skapa en bra boendemiljö. 

 



E-post till styrelsen. 

Om du har en fråga till styrelsen kan du skicka en fråga 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. 
 
 
 

Du läser och sparar väl Stagneliusbladet? 
 
Spara alla nummer av denna skrift. 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 140 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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