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NOTISER OCH NYHETER I KORTHET 

 

Kommer det fler höjningar av månadsavgiften nu när 
inflationen fortsätter att vara hög och Riksbanken har höjt räntan ännu 
en gång? Svaret är: troligen inte. Åtminstone inte under nuvarande 
räkenskapsår men kanske (som planerat) en mindre höjning från 1 
oktober 2023. Helt säker kan förstås ingen vara i dessa turbulenta tider, 
men höjningen på 12% i somras tillsammans med de besparingar som 
gjorts efter en noggrann genomgång av våra utgifter gör att att vi idag, 
trots räntehöjningar och fortsatt ökad lånebörda till följd av stamreno-
veringen, befinner oss i ett betydligt lugnare läge än i våras. Att ha 
konstant koll på ränteläget, elpriserna och tendenserna i omvärldsläget 
blir dock fortsatt en viktig uppgift för styrelsen. 
 
 

Tisdagen den 7 februari kl 18 är det återigen dags för årsmöte,  
vilket även denna gång kommer att hållas i Lötenkyrkan. Årsredovisning 
och inkomna motioner skickas ut i god tid (allra senast två veckor innan 
stämman). Årsstämman är medlemmarnas chans att påverka och delta i 
många viktiga beslut. Dessutom blir det flera nyval till styrelsen där olika 
slags kunskaper kommer att behövas. (Se vidare separat artikel längre 
fram i Bladet!) Valberedningen jobbar nu för fullt med att ta fram förslag 
till nya kandidater. Känner du att du själv eller någon annan skulle passa, 
tveka inte att höra av dig till valberedningen. Sammankallande där är 
Arash Aria,  som har tel: 076-555 42 64. 
 
 

Nya fläktar har nu installerats i garagen för att säkra en god 
ventilation.  För att spara kostnader (garagen är allmänt sett dåligt 
isolerade och elpriset allt högre) ger dessa fläktar inte någon värme, men 
ska åstadkomma bättre luftcirkulation - vilket är bra för bilarna. 
 
 

Projektet Grannsamverkan behöver fler aktiva deltagare för att 
öka tryggheten i vårt område och förebygga problem. Bland annat vill 
man ha grupper om cirka 4 personer som vissa kvällar promenerar 
tillsammans på våra gårdar, som ser till att dörrar och portar är stängda, 
kollar källarna samt tar en sväng förbi våra garage och p-platser. Dags för 
dig att delta i arbetet! Kontakta vår säkerhetsansvarige, Lennart 
Holmberg. Mejladress: rauken1954@hotmail.com 
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Föreningens första laddplatser nu klara att använda! 
 

 

På p-platserna 15,16,17 och 18 (alla på Heidenstamsgatan) har företaget 
OPIGO nu installerat laddstolpar. Laddplatserna kommer inte att vara 
”låsta” med individuella kontrakt utan ska kunna användas när de är 
tillgängliga av de medlemmar som registrerar sig.  
 

Vill du använda någon av platserna – gör då så här: 
 

Ladda ned appen EVcore till din telefon och skapa ditt användarkonto. 
Där beställer du också en tagg (plastbricka) som du måste ha för att 
kunna identifiera dig vid stolpen. Taggen levereras inom 1-2 arbetsdagar, 
har EVcore utlovat. För att identifiera dig behöver du också ange vår  
områdeskod, som är 3082 (står även vid laddplatserna). 
 

Priset per kilowattimme för att ladda vid föreningens platser är för 
närvarande 4 kronor. Vi börjar med den nivån och får se hur utfallet blir. 
Priset kan med andra ord komma att höjas, främst beroende på vad elen 
kommer att kosta i vinter och framöver. Vi aviserar förstås innan något 
sådant sker. Du debiteras direkt via ditt användarkonto hos EVcore, 
föreningen behöver inte ägna sig åt detta. 
 

OBS! att laddplatsen inte ersätter din parkeringsplats, den är endast 
avsedd för laddning. Har du en hybridbil bör det gå på några få timmar. 
Har du en ren elbil och batteriet är nästan tomt kan det ta betydligt 
längre tid. Vi sätter därför inte upp några exakta regler för tillfället utan 
litar på ditt omdöme. Fungerar det inte får vi återkomma i frågan. 
 

Har du kommentarer eller frågor kring laddplatserna? Ring då vår 
förvaltare Gustav Lundqvist, 076-869 60 53. Eller mejla oss gärna på 
uppsalahus14@gmail.com. 
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Stora förändringar i hanteringen av vårt 

lås- och passersystem 
 

I förra numret av Stagneliusbladet berättade vi att Byggbeslag hade fått 
ny ledning och att vi därför trots allt tänkte försöka förhandla fram ett 
nytt serviceavtal – om man kunde utlova konkreta förbättringar.   
 

Vårt möte med den nya ledningen blev dock en besvikelse. Man var 
visserligen medveten om att service och reparationer inte hade fungerat 
bra, men kunde ändå inte lova något konkret inför framtiden. Allt 
berodde på om man kunde hitta behöriga passertekniker, vilket man idag 
saknade (!). Innan mötet avslutades lade man dessutom fram ett så kallat 
hostingavtal, som man hävdade att vi måste teckna framöver och som 
skulle kosta oss cirka 96 tusen kronor om året. Tillsammans med det 
vanliga avtalet för hantering av nycklar och brickor skulle vi därmed 
betala nästan 160 tkr per år till Byggbeslag, enbart för löpande tjänster. 
 

Detta plötsliga krav på ett hostingavtal (som enligt Byggbeslag skulle 
behövas för att hantera passersystemets databas) lät märkligt och 
dessutom dyrt. Vi beslöt därför att avvakta och återkomma med besked. 
 

Först kollade vi vad andra företag skulle ta för att hantera vår databas, 
och alla var avsevärt billigare. Sedan gick vi tillbaks till tillverkaren av 
systemet (Axema) – som berättade att Nej, det behövs inga sådana 
tjänster eftersom allt redan är inbyggt i systemet! (Vilket är ett 
försäljningsargument just för Axema.) 
 

Därmed var förtroendet för Byggbeslag totalt bortblåst. Sedan dess har vi 
tecknat ett serviceavtal med Uppsala Säkerhetsteknik (fr.o.m. 1 jan 2023) 
och vår förvaltare samt en medlem ur styrelsen har gått en särskild 
utbildning för att kunna hantera det Byggbeslag tidigare gjorde. 
 

Från den 1 januari 2023 hanteras lås- och passersystemet enligt följande:  
• Reparationer, service och regelbunden uppgradering av systemet 

sköts av Uppsala Säkerhetsteknik (felanmälan till vår förvaltare) 

• Inläggning av nya telefonnummer i porttelefonen samt justering av 
boendelistan på trapphusskärmarna sköts av vår förvaltare. 
Trapphusskärmarnas informationsdel sköts fortsatt av föreningen. 

• Vid överlåtelse kan nycklarna återigen hanteras direkt av säljaren, 
men föreningen för register över antalet nycklar per lägenhet. Nya 
nycklar beställs via föreningen av Uppsala Säkerhetsteknik. 

Därmed har föreningen sparat uppskattningsvis 125 tkr per år! Och vi 
hoppas förstås att allt dessutom ska fungera bättre än tidigare...  



STAMRENOVERINGEN:  
Tidplan för perioden januari till och med juli 2023  

 

Från Riksbyggens Ombyggnadsgrupp har vi just fått denna uppdaterade 
tidplan för stamrenoveringen under perioden januari t.o.m. juli 2023: 
  

 

• Heidenstamsgatan (HG) 43: start 9 januari  

• HG 45: start 23 januari  

• HG 47: start 6 februari 

• HG 53: start 27 februari  

• HG 55: start 13 mars   

• HG 57: start 27 mars  

• HG 59: start 17 april 

• HG 61: start 2 maj 

• HG 63: start 15 maj. 

 

Alla trapphus tar 7 veckor och jämfört med samma arbetsperiod år 2022 
(januari-juli) så är det ett trapphus mindre 2023. Man beräknar därför 
att arbetena på HG 63 kommer att vara avslutade redan vid skiftet 
juni/juli. 

Hösten 2023 börjar man med de tre återstående källarhusen, dvs HG 49-
51, HG 17-19 och fortsätter därefter med Stagneliusgatan 11- 15. Projektet 
avslutas preliminärt i februari 2024, men man jobbar på att kunna bli 
klara tidigare, kanske till årsskiftet 2023/2024. 

 

 
 

Nej, det är inte någon av 
våra tvättstugor. Men  
det kunde (nästan) vara 
det. Problemet med boende 
som inte städar ordentligt 
efter sig har ökat den 
senaste tiden. Trist för den 
som kommer efter - och 
dyrt! Se alltid till att det är 
rent och torrt när du är klar. 
Töm luddfiltret, ta med dig 
alla kläder. Vi är en förening och du är medlem i denna förening. TACK! 



Ska vi börja ta betalt för att få använda tvättstugan? 
 

Med höjda räntor och därmed ökade 
månadsavgifter har diskussionen om att ta 
betalt för gemensamma resurser tagit fart, inom 
många bostadsrättföreningar – så också hos oss.  
Temat har varit uppe vid flera styrelsemöten och 
återfinns i flera motioner till nästa årsstämma. 
Här ett bidrag för att fördjupa diskussionen. 
 

Vid en första anblick verkar det hela vara ganska 
enkelt. Men vid närmare eftertanke har frågan 
många dimensioner och termen ”gemensamma 
resurser” omfattar flera olika kategorier.  
 

1. Resurser som inte är tillgängliga för alla medlemmar (därför att det 
inte finns så det räcker till alla, som de 42 platserna i våra däckförråd, 
exempelvis) är kanske det allra enklaste: här verkar det logiskt att ta 
betalt, både av rättviseskäl och för att få in pengar till föreningen.  

 

2. Fritidsresurser som är tillgängliga för alla medlemmar är en annan 
kategori, som hos oss innefattar gym, bastu och tennisbana. Den här 
typen av resurser ska ses som ett helt fritt tillval och borde därför 
självklart beläggas med avgift, anser många. Exempelvis genom en 
årsavgift för gym och bastu (i ett paket) och samma för tennisbanan.  

Följer man denna logik är det enda tänkbara hindret hur det hela ska 
administreras utan att medföra alltför mycket extraarbete och utan att 
kosta för mycket. (Vilket dock inte alltid är så lätt, visar det sig.) En 
annan logik är förstås också möjlig – nämligen att dessa resurser gör vårt 
område mer attraktivt, vilket i sin tur ökar värdet på alla lägenheter.  
 

3. Basresurser som är tillgängliga för alla medlemmar är en annan 
kategori och det främsta exemplet här är förstås tvättstugorna. Här 
kan man resonera på flera olika sätt. Exempelvis som följer: 

 
 

-Vi har köpt egen tvättmaskin och vill inte betala extra för dyra tvättstugor, säger 
somliga.  

-Men alla har inte egen tvättmaskin, och har man barn blir det mycket tvätt, säger 
andra. Och tillägger att ett bostadsområde utan en gemensam tvättstuga är mycket 
mindre attraktivt, särskilt för barnfamiljer, med lägre värde på alla våra bostäder till 
följd.  

-Om alla tvättar i egen maskin går det åt mer tvättmedel, mer el och mer vatten – 
tänk på det!, säger ytterligare någon.  
    

 



Hur mycket används tvättstugorna och hur mycket kostar de? 

Till diskussionen om våra tvättstugor har styrelsen nyligen tagit fram 
några siffror som visar hur mycket de används, hur många som tvättar – 
och vad det kostar föreningen.  
 

Under de två senaste månaderna (oktober och november 2022) visar vårt 
passersystem (och de manuella listorna utanför tvättstugan HG 1) att 
sammanlagt 316  tvättpass genomfördes. Detta motsvarar omkring 60 
procent av tvättstugornas totala kapacitet. För att tvättstugorna inte ska 
slitas alltför mycket och för att ha en viss marginal (så att exempelvis en 
trasig maskin eller problem med avloppet inte ska leda till kaos) brukar 
man inte vilja ha mer än cirka 75 procents kapacitetsutnyttjande. För 
tillfället har vi alltså större marginal än så, och när stamrenoveringen är 
över kanske det vore logiskt att stänga en av våra tvättstugor. (Samtidigt 
ska nämnas att i kalkylen ovan har vår grovtvättstuga räknats med som en vanlig 
tvättstuga, vilket kanske inte är helt korrekt.)  
 

En annan intressant siffra i sammanhanget är förstås hur många olika 
familjer det var som under den här perioden använde tvättstugorna och 
genomförde dessa sammanlagt 316 tvättpass? Svaret är 171 olika brukare, 
vilket betyder att över hälften av föreningens lägenhetsinnehavare under 
perioden använde tvättstugorna, någon eller flera gånger.  
 

Vad kostar det då föreningen att ha tvättstugorna? En sån kalkyl är inte 
helt enkel att göra, bland annat eftersom priserna på el och vatten nu 
varierar kraftigt över tiden och därför att maskinernas livslängd och 
reparationer inte är så lätt att uppskatta. Om även lokalernas förnyelse 
(klinkergolven, fr.a.) tas med, liksom den städning som vår egen städare 
periodvis genomför – då blir kostnaden per tvättpass cirka 50 kronor.  
 

Om vi nu använder den siffran (50 kr/tvättpass) och samtidigt antar att 
antalet genomförda tvättpass under perioden okt-nov i år (316 stycken) 
är representativ så betyder det att de gemensamma tvättstugorna kostar 
föreningen 8 000 kronor i månaden.  
 

Till sist: En del föreningar i landet har på senare tid börjat ta betalt för 
sina tvättstugor, antingen per tvättpass eller med en fast avgift per 
månad. De flesta tar dock inte ut fullt pris, utan har sänkt nivån till 75 
eller 50 procent av den uppskattade kostnaden. Detta därför att man har 
bedömt att alla medlemmar någon gång kommer att använda den 
gemensamma tvättstugan och att den alltså har ett värde för alla. I vårt 
fall skulle detta betyda en inkomst på 6 000 (räknat på 75%) eller 4 000 
(50%) per månad. Denna tänkbara inkomst ska sedan minskas med 
kostnaden för att administrera betalsystemet. Som idag är dyrt och 
krångligt, men som snart kanske blir bättre.



 

Vid årsstämman i februari kommer tre ledamöter i styrelsen 
att lämna. För att ge en inblick i det arbete de utfört under 
tiden i styrelsen har var och en fått några frågor att svara på.  

 
Först ut är Ludvig Eriksson.   
 

● Vilken post har du, berätta kort om vad den inneburit 

Min huvudsyssla har varit kassör. (Jag har också haft mindre 
ansvarsområden som gymmet, däckförråden och tillstånd för  

markiser.) Uppgifterna har främst varit att granska och attestera 
fakturor. Förbereda material och presentera föreningens ekonomi på 
sammanträdena. Granska årsredovisning samt flerårsbudget och ha 
möten med ekonomerna på Riksbyggen. För närvarande har jag 
kontinuerlig kontakt med vår bankman gällande upplåning och 
ränteläget. Jag har också medverkat på särskilda möten gällande 
kontraktsskrivning samt anbudsgranskning för ny förvaltare och deltagit 
i arbetet med ansökan om bidrag till våra laddplatser.  
 

● Hur länge har du haft din post?  

De mindre ansvarsområdena har jag haft sedan våren 2021 då jag blev 
suppleant. Kassör har jag varit sedan februari 2022 då jag blev vald till 
ordinarie ledamot.  
 

● Varför slutar du?  

Familjen har vuxit sedan vi flyttade hit 2012 och vi är nu på jakt efter ett 
större boende. Jag är vald för ett år till men eftersom vi tänker flytta 
tycker jag att det är schysst att kliva av nu vid årsstämman, så att vi inte 
får en tom stol i styrelsen under merparten av året.  
 

● Men vad ska du göra med all tid som blir över?  

Med två småbarn blir det inga problem att fylla denna lucka!  
 

● Har du några tips till din framtida efterträdare?  

Att vara aktiv, nyfiken och undersökande. A och O framöver är att ha koll 
på omvärldsläget och våra kostnader. Den fortsatta inflationen samt 
ränteläget kommer att vara väldigt viktigt för föreningens ekonomi.  
 

 
 



En annan som kliver av styrelsen efter årsstämman är en riktig 
veteran, nämligen föreningens nuvarande ordförande, Birgitta 
Andersson: 

 
● Vilken post har du, berätta kort om vad den inneburit? 

De senaste åren har jag varit ordförande. Det  innebär inte 
bara att förbereda och leda sammanträden, utan också en 
mängd andra uppgifter. Dessutom har jag under flera år varit 

ekonomiansvarig, den senaste perioden tillsammans med Ludvig. Som 
ordförande har jag också hanterat alla överlåtelser. Då ska nya 
medlemmar godkännas och man ser till att det görs en avflyttnings-
kontroll av lägenheten. Kontakter med mäklare, kommunen, skatte-
myndigheten, företag av alla de slag. Undertecknande av kontrakt och 
andra handlingar. Kontinuerligt och nära samarbete med vår förvaltare. 
Vidare har jag varit personalansvarig, vår städerska är ju direktanställd 
av föreningen. Och inte minst har jag haft mycket kontakt med våra 
medlemmar, per telefon, mejl och direkta möten. Det har blivit många 
timmar varje vecka, ofta varje dag.   
 

● Hur länge har du haft din post?  

Jag började som föreningsvald revisor, sedan blev jag ordinarie ledamot, 
därefter vice ordförande och nu senast ordförande. Totalt har det blivit 
10 år med aktivt arbete för föreningen. 
 

● Varför slutar du?  

Som jag hoppas framgår av det jag nämnt ovan så har det varit mycket 
arbete. Mycket intressant och lärorikt men också krävande. Tio år får 
räcka, har jag nu bestämt. 
 

● Men vad ska du göra med all tid som blir över?  

Det blir inga problem! Jag kommer att kunna ägna mer tid tillsammans 
med mina barn, barnbarn, andra anhöriga och kompisar. Och så har jag 
kören och min hobby. 
 

● Har du några tips till din framtida efterträdare?  

Man ska vara aktiv, utåtriktad och engagerad. Klar fördel om man har 
"lite i ryggsäcken" när det gäller ekonomi och tidigare erfarenhet från 
föreningsliv. Sen ska man vara medveten om att ordföranden alltid har 
det yttersta ansvaret för föreningen. 
 

 
 
 



Den tredje ledamöten som lämnar i februari är Pierre Frühling: 
 

● Vilken post har du, berätta kort om vad den inneburit? 

Första året ordinarie ledamot och därefter även vice 
ordförande. Den första perioden gick nästan helt åt till vår 
parkeringsreform, som var ganska besvärlig men till sist 
åstadkom att alla behandlades lika och den långa kön 

försvann. Nästa uppgift blev att vara styrelsens ansvarige vid installa-
tionen av det lås- och passersystem som beslutats tidigare. Ett projekt 
som helt oväntat blev riktigt problematiskt och tog väldigt mycket tid. 
Sen har jag också (tillsammans med Birgitta) haft kontinuerlig kontakt 
med Ombyggnadsgruppen för att följa upp stamrenoveringen. Arbetet 
som informationsansvarig har varit en annan central uppgift – hantera 
trapphusskärmarna, hemsidan, Stagneliusbladet, enkäten med boende 
som flyttar tillbaks efter stamrenoveringen och en del separata infoblad.  
 
● Hur länge har du haft din post?  

Jag blev vald till styrelsen 2021, så det blir två år nu i februari.  
 
● Varför slutar du?  

Två skäl till detta. Dels tycker jag att det är dags för de yngre i föreningen 
att kliva in – och då måste någon av oss ”gamlingar” lämna, annars blir 
det ju aldrig någon förändring. Sen har mycket hänt i familjen under den 
här tiden, så jag behöver mer utrymme för annat.  
 
● Men vad ska du göra med all tid som blir över?  

Under de senaste två åren har vi fått två nya barnbarn och i slutet av 
sommaren köpte vi ett fritidshus i södra Dalarna. Sen har jag en del 
annat som varit lagt ”på vänt”. Så någon tid över blir det knappast.  
 
● Har du några tips till din framtida efterträdare?  

Man ska gilla att skriva och tycka om att sammanfatta saker och ting på 
ett begripligt sätt. Sen bör man nog vara utåtriktad och tycka det är roligt 
att ha kontakt med medlemmarna. Hyfsat bra på att hantera en dator ska 
man nog också vara och inte heller vara främmande för den digitala 
världen.  
 
  Kanske är det din tur nu att arbeta i styrelsen och ta vid där 

andra slutar? Du har säkert en hel del att komma med! Vi är en 
förening, du är medlem – och behövs. Hör av dig till valberedningen!  
     

Sammankallande är Arash Aria, som du når på tel: 076-555 42 64. 
 
 



Till sist kom det ett brev från vår nye medarbetare .... 
 
 

 
Hej alla medlemmar i Uppsalahus14! 
 
Mitt namn är Gustav Lundqvist och jag är er nye förvaltare, ett uppdrag 
jag ser mycket fram emot. 
 
Jag är ursprungligen från Ulricehamn men har bott 
större delen av mitt vuxna liv i trakterna kring 
Uppsala och här trivs jag som fisken i vattnet. Här 
uppe har jag arbetat inom flera olika områden, 
bland annat  jobbade jag fyra år på Systembolaget. 
Men när jag väl hade vikarierat en gång som 
förvaltare – ja, då visste jag att det var ett yrke jag 
gillade och som passade mig. 
 
 
Till mig är ni varmt välkomna att höra av er om bland annat parkeringar, 
skador och ombyggnationer. Men förstås också annat, som ni funderar 
över eller behöver hjälp med. (Fast inte felanmälan, det finns det ju en 
särskild rutin för.) 
 
Jag förvaltar även grannföreningen Ling så jag är ofta i närheten och är 
kontaktbar vardagar kl 07-16. Eller skicka ett mejl om det inte är något 
akut.  
 

Jag önskar er alla en god helg!/Gustav 
 
 

 

Du kontaktar vår förvaltare Gustav Lundqvist på  
tel 076-8696053 (kl 07-16). Eller skicka en rad på mejlen:  
gustav.lundqvist@uftab.se 
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SKRIV TILL STYRELSEN! 

Om du har förslag eller frågor till styrelsen är du välkommen skriva 
till oss på adress: uppsalahus14@gmail.com 
 

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

TEKNISK FÖRVALTARE 
 

Gustav Lundqvist, tel 0768 69 6053 Kl 07-16);  
mejl: gustav.lundqvist@uftab.se      
Expeditionstid: enligt överenskommelse (OBS! ej felanmälan!) 
Platsen är Brfs kontor på Stagneliusgatan 15 (vid tvättstugan). 
 

FELANMÄLAN 
 

I första hand ska  formuläret på hemsidan användas:   
(www.uppsalahus14.se) 
 

Du kan också lägga en anmälan i föreningens  brevlåda i källaren på 
Stagneliusg 15 
 

Har du inte tillgång till hemsidan eller det är brådskande, ring:  
 

Fastighetsskötare 
 

  Olle Lörelius 
  Tel: 070 090 6521 
 

  Uppsala Fastighetstjänst 
  Tel:  018-538 808 
 

NÖDFALL 
    

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

PROBLEM MED LÅSBRICKOR 
   

Till och med 31 dec 2022: 
 

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

Från och med 1 januari 2023: 
Vår förvaltare, Gustav Lundqvist (telf, se ovan). 

 

mailto:uppsalahus14@gmail.com
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