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Nu är vi äntligen tillbaka! 
 

Förra numret av Stagneliusbladet kom i våras och nu är det nästan 

vinter. Vad är det som har hänt, varför har det inte kommit något 

nummer av Stagneliusbladet på ett halvår?  

Den främsta anledningen är helt enkelt att styrelsen varit mer än fullt 

upptagen av alla våra projekt. Särskilt det nya lås- och passagesystemet 

har alltsedan sommaren tagit nästan all vår tid, vardag som helgdag. Till 

detta kommer att Stagneliusbladets flitigaste medarbetare, Staffan 

Hagelin Gille, flyttade i somras och därmed måste sluta i redaktionen.  

Men nu är vi tillbaka, och det med besked. I detta dubbelnummer finns 

många nyheter och mycket att läsa. Nästa nummer kommer i februari 

2022, med beslut och nyheter från föreningens årsstämma.  

God läsning! önskar Redaktionen 

   

 
 

              

 
Dags att skriva in i almanackan: 

Brfs årsstämman äger rum den 1 februari kl 18 
 

Föreningens årliga stämma är nu fastställd till tisdagen den 1 februari, 
med start kl 18. Plats: Lötenkyrkan, stora salen. 

Efter stämman blir det information och frågestund om stamrenoveringen 
och det hela avslutas med samkväm där landgång och dryck serveras. 

Separat kallelse årsredovisningen samt anmälningstalong kommer före 
mitten av januari.  

Vi hoppas att det just nu goda läget i pandemin ska bestå, så att vi 
äntligen kan få ha en årsstämma med riktig (och riklig!) närvaro igen. 

Samtidigt kommer vi förstås se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för 
att minimera risken för smitta. Varmt välkomna!  

 

 



 

 

Föreningen får en vice-värd!    
 

Från den 1 december får föreningen äntligen en vice-värd, som vi hoppas 
ska förbättra den tekniska förvaltningen, avlasta styrelsen och höja 
servicenivån för våra medlemmar. Efter en lång process med att utforma 
arbetsbeskrivningen och begära in anbud från en rad olika företag skrev 
föreningen i slutet av november avtal med UFT, Uppsala Fastighets-
tjänst, om vad som fomellt kallas Vice-värdstjänst med teknisk 
förvaltning. Kontraktet löper på tre år, men efter det första året sker en 
utvärdering för att tillsammans se om något behöver revideras innan den 
följande  två-årsperioden. 

 
Vår nye medarbetare heter Peter Sundgren och har 
en bred bakgrund som förvaltare, byggnadstekniker 
och IT-konsult. Arbetet hos oss är en halvtidstjänst 
och Peter arbetar som vice-värd även på Brf Ling, 
vilket gör att han alltid kommer att finnas nära. 
Föreningens expedition på Stagneliusgatan 15 
kommer att vara Peters fasta punkt, och där kan man 
också stämma träff med honom.  

 
December månad blir en inkörningsperiod, men med början i januari 
kommer Peter att vara tillgänglig för medlemmarna både per telefon och 
på fasta tider på expeditionen. Mer information om detta kommer efter 
jul- och nyårshelgerna.  
 
Processen med att skaffa en vice-värd inleddes under förra styrelsen, då 
planeringen av stamrenoveringen och andra reformer startade och man  
insåg behovet av bättre stöd i teknisk förvaltning. Man var också 
missnöjd med det tekniska stöd som Riksbyggen hade erbjudit, varför 
avtalet med RB sades upp till sista november i år.  
 
Den nuvarande styrelsen har fortsatt i detta spår – och hoppas nu att en 
vice-värd på plats ska leda till stora och nödvändiga förändringar. För det 
första har vi alltsedan stamrenoveringen och andra reformer började i 
våras varit rejält överlastade med arbete, alla veckans dagar. För det 
andra har de främsta arbetsuppgifterna under året varit just av typen 
teknisk förvaltning och teknisk problemlösning, vilket inte alltid är det en 
lekmannastyrelse är bäst på. Sammantaget har detta tagit kraft och tid 
från andra kärnfrågor, som föreningsaktiviteter, initiativ för att öka 
deltagandet och planering inför framtiden.  
 



 

 

Enligt avtalet ska vice-värden bland annat utföra följande uppgifter: 
 

• Hantera kontakter med entreprenörer och konsulter, följa upp 
beställda arbeten och tillse att de utförs enligt avtal 

• Ansvara för vissa inköp och upphandlingar (med beloppsgräns)  

• Ansvara för kontakter med myndigheter och bevaka relevanta 
samhällssubventioner 

• Hantera försäkringsskador 

• Handlägga lägenhetsöverlåtelser och utföra avflyttningskontroll  

• Bereda ansökningar om renovering och ombyggnad i lägenheterna 

• Ansvara för kölistor och förmedling av bilplatser samt förråd 

• Bemanna expeditionen på fasta tider och vara tillgänglig för 
förfrågningar från föreningens medlemmar 

• Medverka vid styrelsens ordinarie möten och efter mötena tillse att 
fattade beslut verkställs enligt plan 

• Utöva tillsyn av städning, underhållsåtgärder och fastighetsskötsel 

• Tillse att föreningens underhållsplan följs och årligen revidera 
denna 

 
En hel del, kort sagt! Därmed bör verksamheten kunna flyta väsentligt 
bättre och servicenivån för medlemmarna kunna höjas.  
 
I samband med att styrelsens arbetsbörda blir mer normal kommer vi 
också att kunna ägna oss åt frågor som under år 2021 har motats bort av 
allt det tekniska. Vårt arbete för att höja säkerheten och tryggheten ska 
förbättras, inte minst genom samarbete med polisen och andra 
myndigheter. Nya föreningslokaler tänkte vi också börja planera för, med 
årsstämmans stöd, förstås! Kanske kan vi också ordna gemensamt 
trädgårdsarbete, loppis på tennisplanen – och trevliga fester sommar och 
höst! Samt få till stånd en ny nivå på föreningens informations- och 
kommunikations-arbete – allt i syfte att få alltfler medlemmar att både 
vara välinformerade och aktivt delta i föreningen.  
 
Varmt välkommen till vår förening!, säger vi i redaktionen till Peter. 
 

     
 
 
 



 

 

Det nya gymmet öppnar (kanske) redan till jul! 

Som vi tidigare berättat har vi (en liten arbetsgrupp 

samordnad av Ludvig Eriksson) under hösten arbetat 

med att få till stånd ett nytt och större gym. Och nu – 

kanske redan till jul! – är det snart dags för premiären. 

Det nya gymmet är beläget i källaren på 

Heidenstamsgatan 49, i det före detta hobbyrummet. 

(Jodå, det finns planer på ett nytt hobbyrum också!) 

Väggar och tak har målats och en ordentlig gymmatta 

har lagts in för att minska åverkan på golv och sänka 

ljudnivån. Utrustning är på väg och förutom 

motionscykel kommer det att finnas löpband, hopprep, 

kettlebells och skivstång med tillhörande bänk vilket 

möjliggör både konditionsträning och träning med fria 

vikter.  

För att använda lokalen bokar man via bokningsskärmen i trapphuset 
eller via Internet (se längre fram i tidningen). Än så länge har vi lagt upp 
pass på en timme per tillfälle. Därmed kan man ha gymmet för sig själv 
under ett pass, vilket vi hoppas ska vara uppskattat med tanke på 
trängsel och pandemin.  
 

Svett och etikett 

 

Förhållningsreglerna är korta: Ta hand om 

utrustningen då den tillhör oss alla och dunsa ej ned 

vikter i golvet. Detta förlänger livslängden på 

utrustningen och håller nere ljudnivån för de boende. 

Extra viktigt att tänka på i pandemi tider är förstås att 

tvätta av utrustningen ordentligt efter användande. 

Så snart vi med säkerhet vet vilket datum gymmet kommer att öppna så 

annonserar vi på skärmarna i alla trapphus. Håll utkik! 

 

 

 



 

 

 

 

Inbrott orsakade flera allvarliga elavbrott 

 
Natten till lördagen 30/10 bröt någon sig in i de två elcentralerna på 
Heidenstamsgatan 37 och 41, skruvade ur proppar, drog loss sladdar och 
förstörde utrustning. 
 
Syftet med inbrottet är oklart men det orsakade strömavbrott i en 
lägenhet på 37:an (mitt i natten, dessutom!), gjorde så portarna på HG 
37 slutade fungerade och fick  dessutom ytterbelysningen på hela den 
gården att slockna. Personen ifråga (vi vet inte vem det var, ingen greps) 
hade dock tur för egen del, eftersom hen mycket väl kunde ha fått en 
dödlig stöt. 
 
Felsökningen tog lång tid och vi tvingades vänta på en elektriker som kan 
vårt område för att man skulle kunna identifiera mer exakt vad som hade 
hänt. Att laga och återställa alltsammans tog två dagar.  
 
I samband med detta upptäcktes även att det hade varit inbrott i källaren 
vid HG 49/51. Om detta var en slump eller om dessa två saker hänger 
ihop är ovisst. 
 
Hursomhelst så har det under senare tid skett både inbrott och 
cykelstölder med mera i vårt område. Så vi ber alla boende: Håll ögonen 
öppna och ring polisen om ni tycker något ser skumt ut! Hellre ett 
samtal för mycket än ett alldeles för sent! 
 
Vi i styrelsen jobbar på att göra vårt område mer säkert och ordentliga 
brytskydd på källardörrar och elcentraler ska installeras inom kort. Vi 
ska också se till att få en mer regelbunden och förebyggande kontakt med 
polisen. 



 

 

Stambytet fortsätter - när blir det din tur?  
 

Stambytet rullar på, rutinerna börjar sätta sig och alltfler 
lägenhetsinnehavare förklarar att de är nöjda (eller i alla fall nästan) när 
de flyttar tillbaka efter veckorna i evakueringsbostaden.  
 
Att hålla kontinuerlig kontakt med projektledningen är en viktig uppgift 
för föreningens styrelse och alltsedan mitten av mars har vi haft 
regelbundna möten med Ombyggnadsgruppen (Micke, Marlene och 
Anna från Riksbyggen). Det främsta syftet med dessa möten är att kunna 
tillvarata medlemmarnas och föreningens intressen, förhindra problem 
och bidra till lösningar. Från styrelsens sida deltar vanligen Birgitta 
Andersson och Pierre Frühling.  
 
Mer om erfarenheterna hittills, vad de boende sagt i föreningens enkät 
efter återflytt och hur planeringen ser ut inför framtiden blir det den 1 
februari, direkt efter vår årsstämma. 
  
Men innan dess och om arbetet ännu inte har gjorts i din trappuppgång 
så kanske du undrar när det blir din tur? Här nedan ser du tidplanen för 
stamrenoveringen för perioden januari fram till sommaren 2022. Den 
exakta turordningen kan komma att variera något (det beror på 
familjestorlek och platser i evakueringsboendet), men nedanstående 
trapphus kommer med all sannolikhet att vara klara före sommaren 
nästa år. 
 
Adress Startdatum för arbetet 
Heidenstamsgatan (HG) 9 10 januari 
HG 11 24 januari 
HG 13 7 februari 
HG 15 28 februari 
HG 21 14 mars 
HG 23 28 mars 
HG 25 19 april 
HG 27 2 maj 
HG 29 16 maj 
HG 31 7 juni 

 
Heidenstamsgatan 17 och 19 tas vid en senare 
tidpunkt, eftersom dessa uppgångar ligger i en 
byggnad med källare, vilket kräver extra insatser.  
Till sommaren ska med andra ord omkring hälften 
av alla lägenheter i vår förening vara klara.  

 



 

 

Tvättstuga kan bli nya föreningslokaler 
 

Vid årsstämman i februari 2021 beslutades att en tvättstuga skulle 
stängas i samband med stamrenoveringen. Bakgrunden var en 
undersökning som visade att utnyttjandegraden  av föreningens 
tvättstugor var tämligen låg, och att vi därför skulle kunna spara pengar 
genom att minska antalet tvättstugor. Årsstämman gav samtidigt 
styrelsen i uppdrag att utreda vilken tvättstuga som skulle stängas.  
 
Styrelsen har nu utifrån vissa kriterier – bland annat avståndet för de 
boende till närmaste tvättstuga - tagit beslut om att i mitten av januari 
2022 stänga tvättstugan vid Heidenstamsgatan 19. Därmed öppnar sig 
möjligheten att använda tvättstugans lokaler för andra ändamål, särskilt 
då för olika slags föreningsaktiviteter.  
 
Tvättstugan vid Heidenstamsgatan 19 inrymmer dels en lokal med 
tvättmaskiner och tumlare, dels två  torkrum och ett mangelrum. Intill 
tvättstugan finns även en toalett. Med tanke på utrymmenas storlek 
förefaller detta ge möjlighet till att åstadkomma tre olika lokaler (de två 
avlånga torkrummen slås då ihop till en lokal).  

 

 
 
En mycket preliminär idé är att rummet med tvättmaskinerna görs om 
till ett nytt (rymligt och välventilerat!) hobbyrum, de två torkrummen 
(ihopslagna) blir ett kombinerat pingisrum och festlokal, medan det 
nuvarande mangelrummet görs till ett mindre mötes- och fikarum.  
 

Ingenting av detta behöver dra särskilt stora 
kostnader – och skulle i ett slag ge föreningens 
medlemmar stora aktivitetsmöjligheter.  
 
Men detta är som sagt bara en första idé. Exakt hur 
det hela bäst ska göras och vilken utformning 
lokalerna ska få måste först utredas vad gäller 
kostnader och konsulteras med medlemmarna. 



 

 

Nu kan du boka tvättstuga mfl lokaler via Internet! 
 
Nu kan du boka tvättstuga och andra gemensamma utrymmen också via 
Internet, utan att behöva gå till någon bokningstavla. Gör så här: 
 
1. Ställ dig i adressfältet på din webbläsare och skriv in: 84.216.127.240 
och slå därefter  ‘Enter’. 
 
2. Du kommer då till en sida på Internet med en stor klocka till vänster 
och texten Välkommen till BRF Uppsalahus14 till höger. Därunder finns 
två rutor, en som efterfrågar Användare och en som ber om Lösen. (Se 
nedan.) I den första rutan skriver du in siffran 4, direkt följt av alla 
siffrorna på din dörrtagg på den översta raden där (efter bokstaven A; 
den ska dock inte skrivas in). I den andra rutan skriver du (som lösen) 
1234. Slå ‘Enter’, och du loggas in i bokningssystemet, ditt namn kommer 
upp direkt. Själva bokningen fungerar precis som på tavlorna, ingen 
skillnad. Gör din bokning och logga sedan ut. 
 
3.  Gör gärna ett bokmärke av sidan så slipper du komma ihåg den 
krångliga webbadressen nästa gång. Om du dessutom låter din 
webbläsare spara alla siffrorna (och lösen) du skrev in så blir det ännu 
lättare nästa gång! 
 
PS: För framtiden planerar vi en uppdatering av hemsidan. Då hoppas vi 
få en särskild knapp eller flik för att komma in till bokningssystemet den 
vägen. Men för tillfället är det som alla vet en hel del annat som måste 
prioriteras. 
 
 

 



 

 

Föreningens expeditionslokal kan nu bokas vissa tider 
 
I februari i år beslutade styrelsen att lokalen på Stagneliusg 15 från och 
med slutet av mars endast skulle få användas av fastighetsskötarna, 
Riksbyggens personal, andra entreprenörer, vår städerska samt styrelsen.  
 

Det främsta skälet till detta beslut var att vi genom stamrenoveringen och 
låsprojektet hade fler möten än någonsin. Såväl styrelsemöten som en 
rad arbetsmöten, ofta tillkomna med kort eller nästan ingen varsel; både 
dagtid och kvällstid. Att då samtidigt ha lokalen öppen för bokning ansåg 
vi mest kunde skapa problem, både för vårt arbete och för de medlemmar 
som skulle kunna få sin bokning inställd med kort varsel. 
 

Idag är läget under kontroll och från 1 december kan expeditionslokalen  
därför bokas av föreningens medlemmar. Följande tider gäller: 

➢ Torsdagar och fredagar: kl 17-21 
➢ Lördagar och söndagar: kl 9-15 och 15-21 (båda dagarna). 

För att boka: skicka en rad till uppsalahus14@gmail.com så hör vi av oss! 
 

******************************************************************* 

 
Undvik helst att röka på balkongen! 

 

      
 
Till årsstämman har två motioner inkommit som vill att föreningen ska 
förbjuda rökning på balkongen. En del medlemmar har astma eller 
allergiska besvär, andra tycker ”bara” väldigt illa om att få in cigarettrök 
på den egna balkongen eller lägenheten. 
 
Styrelsen har all förståelse för detta. Samtidigt är det idag inte lagligen 
möjligt att förbjuda rökning på ens balkong, som räknas som en del av 
bostaden. Däremot får man gärna tänka litet extra på sina grannar – visa 
hänsyn och avstå (om du kan?) helst från att röka på balkongen! 
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E-post till styrelsen 

Om du har en fråga till styrelsen är du välkommen skicka den via e-
post till: 
uppsalahus14@gmail.com 
 

Vi besvarar dina frågor så snart vi kan, och vid behov tas de även upp 
vid  nästkommande styrelsemöte. 

 
FELANMÄLAN 
 

Fastighetsskötare 
Olle Lörelius, tel: 070 090 6521 
 

Uppsala Fastighetstjänst 
Tel: 070 823 1090/91 
 

Formulär för anmälan finns även på hemsidan www.uppsalahus14 
 

Meddelande kan också lämnas i Brfs brevlåda invid tvättstugan på 
Stagneliusg 15 

 
NÖDFALL 
    

Jour Recover, tel: 0771-103 500 
Detta gäller bara när fara  föreligger för fastigheten under kvällar och 
helger. I annat fall får man bekosta utryckningen själv. 

 
PROBLEM MED PORTAR & LÅS 
   

ByggBeslag AB 
010--163 68 00 (kl 7-16),  018-444 48 49 (kvällar och helger)    
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