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Katter 
Vi vill påminna Er som har lösgående 
katter att hålla efter dem; 
Då de ofta söker sig till uteplatser och 
lägger sig på bl a dynor och 
trädgårdsmöbler men även gör sina 
behov på andras uteplatser – tänk på 
att det finns allergier… 
 
 
Uteförråd vid låghus   
Förråden utanför porten i låghusen 
ska delas med alla i trappuppgången, 
vilket innebär att ni tillsammans med 
grannar får ”göra upp” om utrymmet 
och tillsammans rensa ut dem - passa 
på att använda containern till det.  
 
 
Trapphus 
Vi har mottagit klagomål på att barn 
klättrar på trappräckena i 
trapphusen, vilket låter mycket samt 
att det blir väldigt smutsigt på de 
nymålade väggarna – tacksamt om 
detta kan undvikas! 

 
 
Soprum 
Vi utökar nu med en extra bur för 
wellpapp på Lid 38 samt VR 33 då det 
ökat mycket sista tiden, vi vill 
påminna om att kartonger MÅSTE 
plattas till så att de tar minimal plats. 
 
Vänligen sortera i rätt kärl –  
Ragn-sells arbetar nu med att 
uppdatera soprummen så att det är 
rätt bilder ovanför rätt kärl. 
 
 
 
 
 

 
Balkongmålning  
Så fort vädret tillåter (nätterna måste 
även vara varma) kommer arbete att 
påbörjas med balkonglagning-
/målning, samt färdigställa 
trädgårdsmöbler och staket/plank. 
Avisering sker till boende när det är 
dags för resp lägenhet. 
Som tidplanen ser ut nu kommer 
Viktor Rydbergsgatans låghus vara 
först ut före semestern och 
Lidnersgatans låghus därefter. 
Höghusen har vi inte tidplanen klar 
för än.  

 
Fett-tratt 
Passa på att hämta en fett-tratt hos 
Uppsala kommuns återvinnings-
centraler och återvinn på rätt sätt. Läs 

mera på www.uppsalavatten.se. 
 
Kontakt 
Föreningskontoret har öppet varannan 
onsdag kl. 18.30–19.30.  
Vilka datum som gäller anslås i 
trapphusen.  
När du kontaktar oss kom då ihåg att  
ange namn, lgh nr och telefonnummer 
så att vi kan nå Er. 
 
 


