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Hej alla grannar i Brf Ulrika Eleonora! 
 
Vilken härlig värme vi haft senaste veckorna! Vår fantastiska gård har nästan exploderat i grönska och blommor, 
den är så vacker just nu. Många medlemmar från de tre föreningarna har passat på att använda både gården, 
växthuset och våra grillplatser. Även om det behövs regn är vi många som håller tummarna för att det fina vädret 
ska hålla i sig länge under sommaren. I din hand håller du det sista nyhetsbrevet innan sommaruppehållet. 

 
Information föreningsstämman och nya styrelsen inkl ansvarsområden 
Den 2:a maj hölls årets föreningsstämma på Park Inn Hotell här i Uppsala. Vid stämman deltog 27 medlemmar, 
vilket representerade 23 hushåll (av föreningens 68). Efter stämman hade vi en öppen diskussion då närvarande 
medlemmar ställde och diskuterade olika frågor. Flera bra saker kom upp under diskussionen, bl.a. vad vi får göra 
och inte göra i garaget, vilka regler som gäller för växthuset och hur vi kan öka säkerheten i fastigheten för att hålla 
obehöriga borta. Ett annat förslag som kom upp var om föreningen kan ordna s.k. fett-trattar till varje hushåll så 
att vi kan samla upp flytande fett och oljor som blir kvar efter matlagning istället för att vi spolar ner det i våra 
avlopp. En del av det som diskuterades har vi skrivit om i detta nyhetsbrev, andra saker kommer vi att titta 
närmare på under året. 
 

Vid stämman valdes följande medlemmar till den nya styrelsen: 

Namn Adress Roll i styrelsen Ansvarsområden i urval 

Jennie Wretman Skyttelg 8 Ledamot Ordförande 

Lars-Börje Croon Skyttelg 10C Ledamot Sekreterare 

Ylva Berggren Skyttelg 10A Ledamot Nyhetsbrev 

Annette Ljung Skyttelg 10B Ledamot Ekonomi 

Göran Nystedt Skyttelg 10B Ledamot Kontaktperson Telia 

Pernilla Björklund  Skyttelg 10A Suppleant Soprum 

Torbjörn Engkvist Skyttelg 10C Suppleant Brandskydd, nycklar, uthyrning garage och 
extra förråd, andrahandsuthyrning,. 

Peter Jonasson Skyttelg 10B Suppleant Ännu ej klart 

Lars Oskarsson Skyttelg 10C Suppleant Föreningens representant i samfällighetens 
styrelse 

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen hittar du på informationstavlan i respektive trappuppgång. 

 
Soprummet – oordning – fel typ av sopor (möbler, elektronik etc.) 
I föreningen finns ett soprum där du har möjlighet att lämna och källsortera dina hushållssopor. I rummet finns 
kärl för bränn- och komposterbart, plast-, pappers- och metallförpackningar, glasburkar och glasflaskor, tidningar 
och annat returpapper, batterier, lampor och lysrör. Övriga sorters sopor behöver du själv frakta till någon av 
kommunens återvinningscentraler. 
 

Under våren har medlemmar vid ett flertal tillfällen lämnat olika typer av sopor i rummet som inte är tillåtna. Att 
lämna otillåtna sopor och felaktig sortering orsakar tyvärr ökade kostnader för föreningen. Detta bl.a. pga. att 
renhållningen inte har kunnat tömma kärlen eftersom otillåtna sopor hindrat detta. Hittills i år har kostnaderna för 
sophanteringen ökat med ca 30 %. De ökade kostnaderna drabbar i längden alla medlemmar eftersom vi alla 
betalar föreningens utgifter via årsavgiften, dvs avgiften vi betalar varje månad. 
 
Vid ett flertal tillfällen har någon i styrelsen eller andra medlemmar tagit hand om de otillåtna soporna och kört 
dem till återvinningen. Men det är så klart inte meningen att någon annan ska ta hand om otillåtna sopor som 
andra medlemmar lämnat i soprummet. Vi uppmanar därför till en skärpning och att vi alla endast lämnar rätt typ 
av sopor i soprummet – övriga sopor är varje medlem själv ansvarig för att frakta till återvinningen. 



Säkerheten i garaget 
I flera nyhetsbrev har vi påmint om att det är viktigt att alla hjälps åt att stänga garageporten och dörren i porten 
efter sig. Skälet till uppmaningen är att tillsammans arbeta för att hindra att obehöriga kommer in i garaget och i 
övriga delar av fastigheten.  
Oavsett om du kör, cyklar eller går in och ut genom porten eller dörren, stanna till och säkerställ att dessa går i lås 
efter dig. Att vänta den korta tid det tar borde vi alla kunna hjälpas åt med. Vi vill också uppmana om att undvika 
att lämna värdesaker i din bil. 

 
Garaget – vad gäller? 
På förekommen anledning vill vi påminna om de regler som gäller i garaget: 

• Det är bara tillåtet att parkera bil eller MC på respektive hyrd plats. Det är inte tillåtet att parkera t ex 
släpkärra eller båttrailer på platsen. 

• Att tvätta, eller meka med bil, MC eller cykel är inte tillåtet i garaget. Inte heller tomgångskörning är tillåtet. 

• På den hyrda platsen får du inte förvara lösa föremål som t ex reservdunk, däck eller annat. 

• Det har förekommit att barn kört runt i garaget på en sorts el- eller batteridrivna miniatyrbilar. Detta är inte 
tillåtet – garaget är ingen lekplats! Skulle något hända, t ex att ett barn blir påkört, att en bil eller MC blir 
påkörd är det målsman som är ansvarig för händelsen och eventuella skadestånd eller försäkringsärenden. 

 

För allas säkerhet och trivsel är det viktigt att alla följer ovan regler. Om du träffar på någon i garaget som bryter 
mot dessa är det bästa att prata med personen direkt. Styrelsen kan vara ett stöd men för att vi ska kunna agera 
behöver vi info om typ av händelse, datum, klockslag och nr på aktuell plats. 

 
Ej tillåtet att förvara saker i utrymmen utanför källarförråden 
En sak som kom upp i diskussionen efter föreningsstämman 2:a maj är att medlemmar har börjat ställa saker i bl.a. 
gångarna utanför källarförråden. Vi vill därför påminna om att detta inte är tillåtet. Om du har ställt saker utanför 
ditt förråd måste du därför omgående ta bort dessa.  

 
Påminnelse om föreningens trivselregler 
Vi vill påminna om att föreningens trivselregler även gäller i växthuset och på gården. Trivselreglerna hittar du i 
Bopärmen. Som medlem är du ansvarig för att även dina gäster följer reglerna. Du är ansvarig för allt som händer i 
växthuset, på gården och vid grillarna, dvs för eventuella störande ljud, skadegörelse, bristande städning osv. 
Föräldrar är också ansvariga för att t ex ungdomar som håller till på gården följer våra trivselregler. 

 
Grillning på balkong eller uteplats 
Vid ordinarie föreningsstämma 2017 beslutades att det bara är tillåtet att använda elektrisk grill på medlemmarnas 
balkonger och uteplatser. Att använda kol- eller gasolgrill där är inte tillåtet. För kolgrillning hänvisar vi till grillarna 
som finns vid växthuset på gården. 
 

På grund av bl.a. brandrisken och att gilloset kan besvära dina grannar är det viktigt att alla medlemmar följer 
stämmans beslut. 
 

Garantibesiktning 2 år i september  
I september är det dags för garantibesiktning eftersom det då är ca 2 år sedan alla medlemmar hade flyttat in. Mer 
info om besiktningen hittar du i bilagan till detta nyhetsbrev. I informationen finns även en blankett som ni alla 
behöver fylla i och lämna i föreningens brevlåda på Skyttelgatan 8 senast 15:e augusti. Detta gäller för alla hushåll 
oavsett om du/ni har anmärkningar att rapportera. 
 

Föreningens hemsida 
Vi vill påminna om föreningens hemsida som du hittar på den här adressen: http://brfulrikaeleonora.se . Sidan är 
under uppbyggnad men redan nu hittar du bl.a. tidigare nyhetsbrev, info om styrelsen och info om föreningen där. 

 
Till sist vill vi önska alla medlemmar i föreningen en riktigt skön och härlig sommar! 
 
 

Hälsningar,  
 
 
Styrelsen i Brf Ulrika Eleonora 

http://brfulrikaeleonora.se/

