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NY VICEVÄRD	

Att vara vicevärd i en stor förening som vår 
är  en  tidskrävande  uppgift  som  kräver 
erfarenhet och fackkunskap. Vår vicevärd har 
under  flera  år  varit  Loring  Sandberg, 
”inhyrd”  från  HSB  Uppsala.  På  grund  av 
omorganisation  inom  HSB  Uppsala  har  vi 
from hösten 2011 en ny vicevärd och tillika 
HSB-representant i styrelsen, Fredrik Åberg. 
Vi  hälsar  honom  hjärtligt  välkommen  och 
hoppas att ha skall trivas med att arbeta i vår 
förening. 	

I  sammanhanget  vill  styrelsen  påpeka,  att 
felanmälan  alltid  i  första  hand  görs  till 
vicevärden. Endast i akuta fall då detta inte är 
möjligt  bör  fastighetsjouren  eller  andra 
styrelsemedlemmar kontaktas.	

Vicevärdens telnummer : 018-180140	

e-post:fredrik.aberg@uppsala.hsb.se	

	


FÖNSTERFRÅGOR	

Arbetet  med  dessa  frågor  fortsätter  och 
intensifieras  nu.  Under  sommaren  har  tre 
anbud inkommit. Styrelsen kommer att begära 
in  kompletteringar  till  dessa,  eftersom  alla 
kostnader inte specificerats i anbuden. För att 
få ett bättre grepp om tillståndet för alla våra 
fönster har styrelsen nu genomfört operation 
dörrknackning,  dvs.  så  gott  som  alla 
lägenheter  har  besökts  och  fönstren 
inspekteras.  Resultaten  från  denna 
undersökning  kommer  att  vara  mycket 
värdefull  för  det  fortsatta  arbetet,  och  vi  i 
styrelsen som gjort jobbet har faktiskt också 
tyckt  det  varit  intressant  att  på  detta  sätt  få 
träffa så gott som alla föreningsmedlemmar i 
tur  och  ordning.  Vi  följer  också  med  stort 
intresse grannföreningens fönsterbytesprojekt.	

Under hösten kommer vi att försöka ordna det 
redan  förut  nämnda  informationsmötet  om 
fönstren,  vi  utannonserar   tid   och  plats  i 
brevlådorna och på hemsidan.	

	

	


Vänd!	


VÄLKOMMEN  
t i l l nummer 2/2011 av vårt 
informationsblad. Efter en fin 
sommar har det blivit höst, men vi i 
föreningen planerar redan för nästa 
vår! Den 1 oktober samlades vi för 
en trädgårdsdag, det var dags att 
plantera lökar för nästa år…. De 
tappra som ställde upp planterade 
flera hundra lökar, bl.a. Krokus, 
Scilla och Vintergäck, och hann 
d e s s u t o m s t ä d a u p p r u n t 
grillplatsen, samt förtära korv m. 
bröd, kakor och kaffe. Det blir fler 
trädgårdsdagar nästa vår!	


Fredrik Åberg 



PARKERINGSFRÅGAN	

En  besvärlig  vinter  stundar  för  de  av 
oss  som  ä r  hänv i sade 
g a t u p a r k e r i n g s p l a t s e r.  A l l a 
infartsparkeringarna  på  Hällbygatan  är 
nu borta, och det grävs i gatorna på flera 
ställen i området där man annars kunnat 
parkera.  På  den  positiva  sidan  kan 
noteras  att  ett  femtontal  nya  p-platser 
anordnats på vägen till dagiset (av alla 
ställen!),  infart  från  Hällbygatan  strax 
före kurvan. Föreningarna i området har 
börjat  reagera  på  den  förändrade 
situationen,  bl.a.  har  grannföreningen 
(brf  Stabbygården)  ansökt  om bygglov 
för ett antal hyrplatser framför garagen 
på  Hällbygatan  (provisoriska  platser 
finns  redan).  Styrelsen  funderar  på  en 
liknande  lösning  för  vår  förening,  och 
då både framför garagen på Hällbygatan 
och  Prästgårdsgatan.  Ett  tjugotal  nya 
platser skulle kunna tillskapas på detta 
sätt,  utan  alltför  mycket  olägenheter. 
Framförallt  skonar  vi  på  detta  sätt  vår 
fina öppna gård från bilar. Ritningar och 
skisser  kommer  att  cirkuleras  inom 
föreningen, och därefter kommer en ev. 
bygglovansökan  att  inlämnas  till 
kommunen.  Grannföreningens  redan 
inlämnade  ansökan  blir  troligen 
vägledande,  och  vi  följer  utvecklingen 
där noga.	


AVGIFTSHÖJNING	

De flesta medlemmar har väl redan noterat 
att  oktober  månads  avi  visade  ett  något 
högre avgiftbelopp än tidigare. Vi har under 
ett  par  år  sluppit  avgiftshöjningar  i 
föreningen,  framförallt  pga  sjunkande 
räntekostnader.  Nu  har  dessa  dock 
stabiliserats,  samtidigt  som  andra  stora 
kostnadsposter,  t.ex.  fjärrvärmen  ökat 
betydligt och förväntas öka även framgent. 
Därför  höjdes  samtliga  lägenhetsavgifter 
from  1  oktober  med  i  sammanhanget 
blygsamma 1.9%. Avgifterna för p-plats och 
garage höjdes också samtidigt, och med en 
högre procentsats. 	

Styrelsen  beklagar  och  ber  om  ursäkt  för 
informationsmissen  i  samband  med 
höjningen, naturligtvis borde medlemmarna 
informerats innan betalningsavin damp ner i 
brevlådan.  Orsaken  var  ett  missförstånd 
mellan styrelsen och Upplands boservice. Vi 
hoppas  att  vår  miss  inte  orsakat  alltför 
mycket besvär för medlemmarna. 	



