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Frågor  
oM ditt boEndE
ditt kontor tar hand om alla dina frågor som 
rör ditt boende. på informationstavlan i din 
trappuppgång kan du se vem som är kvarters-
värd och fastighetstekniker i ditt område.

felanMälan
vi Hjälper dig när det inte funkar! 
det ska vara enkelt att felanmäla. i vårt webb-
formulär kan du snabbt och enkelt anmäla 
fel. det hittar du på: www.uppsalahem.se/
felanmalan. om felet är akut och du behöver 
komma i kontakt med någon personligen kan 
du ringa till ditt kontor så hjälper vi dig.

journuMMer
övrig tid kan du ringa journumret för akuta 
fastighetsskador: telefon 018-24 01 00  
vardagar 16.30–08.00 och helger 00.00–24.00
tänk på att om felet inte är akut – det vill säga 
en fara för person- eller fastighetsskada, kan du 
själv få bekosta uppdraget.

nyCkel i tuB
när vi ska utföra servicearbeten i ditt hem be-
höver vi komma in. För att du inte ska behöva 
vänta på oss har vi installerat en nyckeltub i 
din ytterdörr, där du kan lägga nyckeln vid ett 
planerat arbete.

störning
om du blir störd av dina grannar och inte själv 
har möjlighet att prata med dem så ta kontakt 
med Uppsalahem. dagtid kontaktar du ditt 
kontor. Från kl. 19.00–07.00 varje dag har du 
tillgång till vår störningsjour som du når på 
telefon 018-240 100.

frågor oM fiBernätet!
Har du frågor om nedsläckningen av kabel-tv-
nätet så kan du nu ringa vår extra kundtjänst på 
08-403 048 14 från kl.10.00–19.00! (lunch-
stängt mellan 14.00–15.00)

nyHetsBrev & sMs
Missa inte att anmäla din e-postadress och ditt 
mobilnummer på vår webbplats så att du får 
viktig information direkt i din inkorg.

En bra hemförsäkring är en viktig del i ett tryggt boende. 
Därför bjuder vi dig som är nyinflyttad hos Uppsalahem 
på två månader hemförsäkring hos Trygg-Hansa för din 
nya bostad. Automatiskt och kostnadsfritt! Efter de 
två månaderna väljer du själv om du vill fortsätta med 
försäkringen eller inte.

Du som redan bor hos Uppsalahem får också ett fördel-

aktigt erbjudande hos Trygg-Hansa: betala för 10 månader, 
och få 12 månader hemförsäkring. Och samlar du fler  
försäkringar hos oss kan du få upp till 20 procent  
samlingsrabatt.

För mer information, eller för hjälp att teckna försäkring, 
ring Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 669.  
Vi finns på plats varje dag klockan 7–21.

I samarbete med

Din trygghet är viktig för oss

Varsågod! 
Vi bjuder på 

hemförsäkring
 i 2 månader.
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porträtt porträtt

Uppsala stadsteater är en lysande stjärna på sveriges teaterhimmel 
med många spännande uppsättningar, vilket den konstnärlige ledaren 
och vd:n linus tunström har stor del i. Här finns något för alla och alla 
ska känna sig välkomna!

Huset där stadsteatern ligger, ritades 
av stadsarkitekt gunnar leche år 1948, då som 
lokal till Folkets Hus. i samma veva som Folkets 
hus stod klart satte planerna på en stadsteater 
fart och den 23 september 1950 var det dags 
för premiärföreställningen då Kungliga teatern 
framförde Mozarts Figaros bröllop. 

nu har det gått nästan 65 år sedan Uppsala 
stadsteater öppnade och regissören gösta 
Folke var teaterchef. idag heter teaterchefen 
linus tunström, han är inne på sitt åttonde år 
som teaterchef. nyligen tilldelades han H.M. 
Konungens medalj i åttonde storleken i hög-
blått band. detta för sina förtjänstfulla insatser 
som regissör och teaterchef.

själv beskriver han sig först och främst som 
pappa till sin treåriga dotter, men också som 
vd och teaterchef på Uppsala stadsteater. En 
teater som han vill ska vara Uppsalas stolthet, 
och det är den verkligen. stadsteatern är en av 
sveriges mest framgångsrika både bland publik 
och teaterkritiker.

linus har ett högt inre varv berättar han, 
mycket ska hända och han brinner för sitt 
arbete att skapa. Han vill ha en bred teater 
för alla. teaterbesökaren är inte en viss typ av 
människa utan teatern finns till för alla.

vad är det Bästa Med teatern?
– på teatern möts människorna i ett socialt 
sammanhang, man skrattar igenkännande och 
alla delar upplevelsen och det som händer 
på scenen. – Jaha, skrattade den det gjorde 
jag också. på bion är det mer du och filmen. 
på teatern kan man känna, uppleva och dela 
tillsammans.

varför ska Man gå på teatern?
– du kan gå dit för att bli underhållen och få 
skratta. du kan gå dit och få en igenkänning 
från situationer i ditt eget liv och tänka att 
precis så där är det faktiskt och det är inte bara 
jag som upplever det så. ibland berör teatern 
ända in på djupet.

tEatErn 
ska kännas som 

HEMMa
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porträtt Med åren behöver tapeter, golv och kök bytas ut i våra hem och på så sätt kan husen leva länge, längre än 
oss! För att du ska få det precis som du vill ha det hemma när det är dags att renovera, finns Bobutiken som 
en viktig länk mellan dig, hantverkarna och Uppsalahem.styling 

By BoBUTikEN

eventkalender i BoButiken

7 Mars trEndEr 2015
Johanna Hulander presenterar årets tren-
der från klockan 10–15, klockan 12 får du 
möjlighet till kostnadsfri inredningshjälp. 

11 april Möt UppsalaHEM
ställ frågor och få information om 
Uppsala hem från klockan 10–11. det 
kommer även finnas möjlighet att se vår 
visningslägenhet i nya linnéhuset!

20−23 Maj stadsodling 
Få inspiration till stadsodling! det hålls 
föredrag och trädgårdsmästare svarar på 
frågor.  

vårEns trEndEr!
i slutet av januari var det FoMrEX-mässa där 
vårens trender i heminredning presenterades. 
bobutiken var på plats och kan berätta att 
många av trenderna håller i sig från 2014. 

pasteller Med rosa i täten är fortfa-
rande inne samt att blanda gammalt och nytt. 
Man kan fortfarande se naturmaterial som trä, 
metaller som mässing och marmor i mycket av 
inredningen. grafiska mönster är fortfarande 
hett, det passar jättebra ihop med pasteller 
och naturmaterial. tips! du kan hitta kuddar i 
grafiska mönster i nästan alla affärer.

Blått är vårens stora färg, från baby-
blå och mintblå till djupaste midnattsblå. tips! 
blanda marint med turkos.

Har du gröna fingrar? Krukväxterna 
från 70-talet är tillbaka och även amplar och 
piedestaler. tips! Fynda rotting och andra 70-
tals grejer på loppis!

i feBruari släppte iKEa kollektionen sprUtt 
på alla varuhus i sverige. Kollektionen består 
av förvaringsmöbler och smarta inrednings-
detaljer som roliga självhäftande dekorationer. 
Ett lätt sätt att fräscha upp i ett rum.

tänk på! att de självhäftande dekalerna 
är enkla att fästa på alla släta, rena och torra 
ytor. ömtåliga underlag, som t.ex. tapeter, kan 
skadas när dekalen tas bort. Fäst därför aldrig 
dekalen på underlag du är rädd om.

självhäftande dekorationer ger en ny look

– ingen teaterupplevelse är den andra lik. vi 
jobbar med olika koncept, allt ifrån politisk 
satir, fars till soppteater. vi vill förnya och 
utveckla och spegla samtiden. vi vågar testa 
nya saker och nya pjäser. sedan vill jag att 
teatern ska vara en plats där man kan hänga. vi 
har lunch och en vego-restaurang nere i foajén 
och på kvällen kan du komma hit och ta ett 
glas vin i baren. Har du tur kanske någon av 
skådisarna tittar in och spelar en låt på gitarren. 
det händer inte varje kväll, men ibland!
 
vad är det Bästa Med teatern?
– teatern ska kännas som ett hem – det ska 
vara välkomnande. dit kan du komma som 
du är och som du vill vara för dagen. gör ett 
oplanerat besök på teatern i dina trasiga jeans 
eller gör det till en högtidsstund i fina kläder. 
 
vad är HeMMa för dig?
 – Ett hem ska vara välkomnande, säger linus 
och jämför hemmet med teatern, jag gillar att 

bjuda hem folk. innan jul hade jag en födelse-
dagsfest för 100 personer och lagade all mat 
själv. inte för att jag behövde utan för att jag 
gillar det. Jag hackar löken perfekt för jag vill ge 
mina gäster det där lilla extra. likadant är det 
på teatern, här lägger alla ner sin själ och gör 
sitt yttersta. det där lilla extra för att teaterpu-
bliken ska känna sig välkommen och hemma.

och när han får gå ut i foajén inför en premiär 
och publiken strömmar in samtidigt som det 
rör sig bakom kulisserna och i korridorerna, då 
är linus på sin favoritplats.  
 
vilken är din favoritplats HeMMa?
Hemma är favoritplatsen köket. påminner köket 
om teatern? Kanske, säger linus, – båda är ställen 
där man umgås.

 – vårt kök hemma är till för att umgås och 
laga mat i, vi har en lång bänk så att man kan 
sitta i fönstret, stolar så man kan sitta lite över-
allt. Jag gillar att laga mat och jag gillar att dela 
med mig av min matlagning.

oM linus tunströM

Ålder: 45 år

Bor: på söder i stockholm

Gör: vd och konstnärlig 
ledare på Uppsala stadsteater

två föreställningar om 
Uppsala!
välkoMMen Hit, välkoMMen HeM 
är en föreställning om Uppsala, ett stads-
kalas som bjuder in 100 uppsalabor att 
ta plats på stora scenen tillsammans med 
skådespelare och lokala musiker.

tjoCk-steffe Han ledde den beryktade 
Uppsalamaffian. några år senare var 
stefan Eriksson vd för ett miljardföretag i 
london och introducerade spelkonsollen 
gizmondo för världen. det blev konkurs. 
Flytt till los angeles. och därefter en 
karriär som sveriges internationellt mest 
kände brottsling. 

gå på teater med Uppsalahem, läs mer 
om hur du gör på s.10

linus Bor på söderMalM, i stoCkHolM i en vaCker sekelskifteslägenHet. köket Med sina Många sittplatser är Hans favoritplats.
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styling By BoButiken

Hur Har du tänkt när du MöBlerade  
dina 25 kvadratMeter? Jag vill ha ett 
personligt hem som känns som jag. Jag tycker 
om sent 50-tal och tidigt 60-tal och har handlat 
mycket av mina möbler på second hand. allt 
kan alltid bytas ut. sedan har jag försökt att 
dela upp rummet i sektioner för att få en känsla 
av att rummet är större än vad det egentligen 
är. allt eftersom fler möbler kommit till har jag 
fått utmana min kreativitet. Jag har också ett 
stort intresse för inredning och efter 5,5 år på 
ganska få kvadratmeter blir man lite skadad och 
tänker yteffektivt i alla lägen. Jag har velat skapa 
mig ett hem där jag trivs och där alla funktioner 
finns som jag kräver av ett hem. även om jag nu 
drömmer om lite större i framtiden, så kommer 
allt jag lärt mig via Compact living att följa med. 
som smarta förvaringslösningar och att möblera 
mitt i rummet.

vilken är din favoritsak i HeMMet?  
åh sak och sak vet jag inte men det är helt klart 
himmelsängen! den gör verkligen så det känns 
som att man är i ett separat rum och att slippa 
se allt annat runtomkring mig när jag ska sova. 
det är viktigt eftersom jag har svårt att varva 
ner när det blir för rörigt i min omgivning. det 
kan lätt kännas stökigt när man har så mycket 
möbler på så liten yta, då är det väldigt skönt 
att kunna ”stänga om sig”.

du gillar gaMla prylar Berätta oM 
ditt MöBleMang? Jag har köpt lite nytt när 
jag flyttade in bland annat matbordet, soffan 
och den vita hyllan med olika insatser, den är 
perfekt för att gömma papper, tidningar och 
annat i. Hyllan med skåp i teak, byrån, skriv-
bordet och brödrosten är exempel på sådant 

jag köpt begagnat i second hand-butiker och 
på loppis. Hyllan med skåp fyndade jag för 
många år sedan för 250 kr på Helping hand!
 
Har du några tips på Bra seCond 
Hand i uppsala? Capella på rackarberget, 
där har jag bland annat köpt mina högtalare 
och några stolar. boländerna är numer en 
guldgruva för second hand, där finns ställen 
som; Helping hand, Myrorna, röda korset 
Kupan, Erikshjälpen och återbruket. gillar 
man 50- och 60-talsstil som jag finns en mysig 
butik i sommaro som heter retrolyckan och 
en i luthagen i korsningen sysslomansgatan/
odensgatan som heter ta till vara – Form & 
design. loppisen på vaksala torg är också 
väldigt bra och billigt, där fyndade jag min 
brödrost för några år sedan.

Caroline bor i ett rum med kokvrå. rummet är smart inrett så man får känslan av att det är flera rum 
i rummet. Hemlängtan har varit hälsat på hemma hos Caroline för att få lite compact living-tips och 
inspiration.  

3 rUM oCH KöK på 25M2

WC

Entré

Hall Kontor

vardagsrUM

KöK sovrUM
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vinjett

Carolines 5 Bästa tips oM Man  
Bor litet?

1. var inte rädd för att möblera mitt i rummet, 
allt behöver inte stå mot en vägg.

2. använd gärna möbler för att dela av och 
skapa rum i rummet.

3. Förvara smart, jag har till exempel alla mina 
böcker i de vita lådorna på hyllan ovanför soffan. 
det ser mindre stökigt ut och blir lättare att 
dammtorka, något man får göra ofta när man 
bor så här litet! lådor under sängen är också 
ett måste.

4. se ditt hem som ett permanent boende och 
inte tillfälligt även om det är litet. Fundera ut 
vilka funktioner du vill ha i ditt hem för att få 
hemkänsla så du verkligen trivs.

5. tänk till så du skaffar ”smarta möbler”, som 
mitt matbord t.ex., där det går att fälla ihop 
båda klaffarna och så har det sex små förva-
ringslådor för olika ändamål.

styling By BoButiken

Hyr en egen liten lägenHet!
Uppsalahem bygger 264 st små ungdoms-
lägenheter  för att ge fler unga möjligheten 
till en egen bostad. rosendal är beläget i 
ett naturskönt och grönskande område i 
södra delen av stan, 3 km från centrum. 
det är lätt att snabbt komma ner till 
centrum eller ut till  Mälaren med antingen 
cykel eller buss.

lägenheterna byggs i storlekar om 1–3 
rok och kommer att mäta från 29–55 m2. 
Mellan lägenheterna blir det trapphus 
med loftgångar.
För att söka en ungdomslägenhet måste du 
vara yngre än 27 år. det finns sedan ingen 
övre gräns för hur länge du får bo kvar.

i området finns sEb Usif arena och 
blomsterlandet. området ska byggas upp 
med känslan av småstad där butiker ska 
finnas i bottenvåning i flera av bostads-
husen. 

alla lägenheter är utrustade med egen 
tvättmaskin för ökad bekvämlighet.

Uthyrningsomgång 2: 16/2–1/3 – 2015
Uthyrningsomgång 3: 13/4–27/4 – 2015

så Här Målar du oM kökstolar!
på loppis kan du köpa olika fina kökstolar och 
måla i fina färger. börja med att slipa och tvätta 
möbeln, det är viktigt för att få bort smuts och 
fetter. när du gjort det grundmålas möbeln 
med en matt grundfärg. 

sedan målar du slutfärg, använd helst 
snickerifärg. snickerifärgen finns i olika glans 
beroende på vilket resultat du vill ha, ju högre 
siffra på glansen ju blankare blir det. snickeri-
färg används för att få en tålig och avtorknings-
bar yta.

de flesta färger är vattenburna vilket bland 
annat innebär att det är kort torktid. torktiden 
för vattenburen färg är oftast bara några timmar.
För att bestämma vilken kulör du vill ha kan du 
få bra hjälp hos någon färghandel där de bryter 
(blandar) till den kulör du vill ha.

det Här BeHöver du: 
papper för att skydda ditt golv från spill och 
färg. trasa, sandpapper och kloss för att ren-
göra möbeln. sedan penslar i olika storlekar så 
att du kommer åt med färgen överallt. ta med 
en bild på möbeln till färghandeln så är det 
lättare att få hjälp.
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vinjett

för att visa hur det här kan gå till i 
praktiken har vi i vår bobutik med hjälp av 
inredaren Madelein gesar gjort ett rum fullt 
av funktionell förvaring. vi hoppas genom att 
presentera våra lösningar, kunna inspirera dig 
att ta tag i den där oredan du gömt längst in i 
garderoben.

fina oCH praktiska Hyllor i köket är 
det alltid bra med lite extra förvaring. För att 
skapa en vacker plats för det porslin du gärna 
vill visa kan du med hjälp av hyllplan få lite 
liv i köket. det behöver inte ens kosta mycket 
pengar. Hyllplanen vi har använt kommer från 
en återvinningsstation och kostar enbart 5 
kr styck. För att ge dem nytt liv har vi betsat 
dem med en grönbets och använt färgade 
hyllkonsoller från indiska. det vackra porslinet 
på hyllorna har vi funnit på olika secondhand-
butiker. där kan man shoppa loss utan att göra 
påverkan på miljön. 

köksskåp i sovruMMet när det kommer 
till förvaring och förvaringsskåp så är iKEa 
oslagbart. det man inte tänker på är att deras 
skåp kan användas på nya sätt. ta exempelvis 
deras köksskåpstomme och placera det på 
väggen ovanför sängen så har du en perfekt 
förvaring som slukar många prylar. där går det 
att förvara filtar, extra kuddar, täcken, kläder 
m.m. Eftersom det är en standardstomme 
går det även att montera in hyllplan på olika 
höjder och där förvara mindre saker om man 
så önskar.

Bygg en fin säng av lastpallar soffa, 
säng och förvaring i ett är ju den ultimata 
lösningen för den lilla lägenheten. det går att 
få till med gamla lastpallar. beroende på vilken 
känsla du vill ha kan du välja att bara putsa 
lite eller slipa upp och måla dem så som vi 
har gjort. till vårt rum valde vi en grå ton men 

gillar du färg är det bara att ösa på. Med fyra 
stycken lastpallar skapar du en grund som du 
sedan kan ställa din sängstomme på. i facken 
som bildas kan man exempelvis förvara böcker 
eller lådor med småprylar i. både praktiskt, fint 
och personligt! 

sMart 
Förvaring 
För 
HEMMEt
Förvaring är en central del som finns i alla hem men som samtidigt inte får ta för mycket plats. det 
går att göra en massa trix för att få till en snygg och funktionell förvaring där du kan gömma det du 
inte vill se eller visa upp det du tycker är fint. 
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styling By BoButiken

fina lådor på väggen till kontoret hör saker som papper, pärmar, böcker och annat tråkigt som man många gånger inte vet var man ska ställa. 
vi har i vårt visningsrum löst problemet genom att sätta upp gamla trälådor på vägg, där kan man rada upp sådant som annars ser lite trist ut. gärna 
flera lådor bredvid varandra så de bildar en helhet. dessa trälådor finns att köpa på vissa Coop-butiker och är även perfekta som förvaring på golv för 
exempelvis tidningar.
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det gröna BostadsBolaget

återvinn  
dina förpackningar
att återvinna sina gamla förpackningar 
kan ibland kännas onödigt men visste du att 
papperet i en pappförpackning kan återvin-
nas hela sju gånger. det gör att vi kan spara på 
flera träd bara genom att återvinna våra gamla 
pappförpackningar. i dag återvinner vi i sverige 
varje år pappersförpackningar som motsvarar 
ca en miljon träd.

KoKa Upp
att vänta på en kastrull 
som ska koka kan ibland 
kännas som en evighet. varför 
inte använda vattenkokaren 
till att värma upp vattnet som 
du vill koka. det går snab-
bare och gör dessutom av 
med 70% mindre energi än om du kokar upp 
vattnet i kastrullen. det är enbart om du har 
induktionshäll som det drar lika mycket ström 
att värma upp vatten direkt på spisen som med 
vattenkokaren. 

en eltjuv i ditt HeM
visste du att två tredjedelar av den el som en 
mobilladdare förbrukar sker när telefonen inte 
laddar. dra därför ur din mobilladdare när du 
inte laddar din telefon.

se över din kyl och frys
kylen oCH frysen är två apparater som 
kan dra alldeles för mycket el i ditt hem 
utan att du vet om det. genom att ställa in 
standardtemperaturen som är 4 grader på kyl 
och -18 grader på frys så går det att minska 
energiförbrukningen. 

styling By BoButiken

det här är en märkning som du kan hitta på 
många olika produkter och som garanterar att 
varans ingredienser är ekologiskt producerade 
enligt de regler om ekologisk framställningen 
som Europeiska Unionen har tagit fram. EU:s 
djurskydds och miljöregler ska efterföljas 
och exempel på några sådana regler är att 
genmodifierade grödor inte är tillåtna och det 
får inte förekomma kemiska bekämpnings-

medel eller syntetisk gödsel i framställningen. 
den här märkningen hjälper dig dessutom att 
identifiera var, hur och av vem som varan har 
producerats.

Det finns bara ett jordklot och det ska räcka till oss alla. Uppsalahem tar ett stort 
ansvar för att minska sitt miljöavtryck och jobbar för att nå sitt mål: att vara Uppsalas 
grönaste bostadsbolag.dEt gröna  

BoSTAdSBoLAGET

KliMatsMarta tips

EU-ekologiskt

när Man väljer att Handla ekologiskt så Bidrar Man till att produkterna Har tillverkats på ett så 

HållBart sätt soM Möjligt för naturen oCH Miljön. ekologiska produkter påverkar inte jorden oCH 

vattnet i saMMa negativa utsträCkning soM iCke ekologiska produkter. att Handla ekologiskt kan 

dessutoM skydda Mot förlust av Biologisk Mångfald.

glöm inte att  
lägga på locket till  
kastrullen när du 

kokar något. du spar 
då upp till 80 % av 

energi.

det finns näMligen gott om miljömärkta 
städprodukter i de flesta butiker. Håll utkik efter 
fågelsymbolerna bra Miljöval eller svanen nästa 
gång du handlar – och gör dig av mig de omärkta 
giftprodukterna i skrubbens mörkaste hörn.

testa också om det finns produkter du klarar 
dig utan. En svabb och lite ljummet vatten 
löser lätt lite kladd på golvet. Miljömärkt 
såpa är ett skonsamt medel som fixar många 
utmaningar både i köket och i badrummet. 
om du behöver starkare medel, välj i första 
hand produkter märkta med bra Miljöval som 
ställer de hårdaste miljökraven, och i andra 
hand svanen.

så Här städar vi på uppsalaHeM
Hos Uppsalahem är det viktigt att det är rent 

och fint i trapphusen, för att du som hyresgäst 
ska känna sig välkommen hem. trapphusen 
som är det första du kommer hem till efter 
en lång dag ska kännas trevliga att passera 
igenom. För att hålla en bra nivå på städningen 
har vi lokalvårdare som alltid återkommer till 
samma område. det gör att de kan göra en 
individuell bedömning för varje trapphus om 
vad som det behöver läggas mest energi på. 
ibland kan det hålla sig snyggt över en vecka 
och ibland behövs städning flera gånger under 
veckan. återkommande är alltid en rejäl städ-
ning som innefattar sopning och våttorkning 
av samtliga allmänna ytor så som trappor, 
hissar och entré. 

vi på Uppsalahem blev år 2011 miljöcerti-
fierade och har sedan dess miljömål som vi 

aktivt arbetar för att uppnå. Ett viktigt mål är att 
ta hänsyn till miljön när vi väljer material och 
produkter som vi använder i våra hem. av den 
anledningen så använder vi endast vatten vid 
moppning så långt det är möjligt. det påverkar 
inte på miljön på samma sätt som om vi skulle 
använda kemikaler vid städningen. ibland kan 
det finnas fläckar som vanligt vatten inte rår på. 
vid sådana tillfällen använder vi oss av miljö-
märkt såpa så långt det går och i extrema fall 
får vi använda bakteriedödande medel. det är 
en balansgång mellan att alltid hålla en så hög 
nivå på städningen som vi kan samtidigt som vi 
hela tiden ser till att värna om miljön.

Hemma hos dig är det du som bestämmer. övermanna miljöovanorna och boosta ditt hem med 
grönt tänk! Kasta ett öga på innehållet i rengöringsflaskan i städskåpet. inte lika fint som det doftar, 
eller hur? så här fixar du städningen utan onödiga kemikalier.

➔

städa
miljösmart!
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fönster 
Fönsterputsmedel kan innehålla läbbiga 
ämnen som är riktigt dåligt för oss människor 
och som är svåra för naturen att bryta ner. 
därför är det extra viktigt att välja miljömärkt 
fönsterputs. Eller testa att göra som proffsen 
– kör med miljömärkt handdiskmedel och en 
trasa. Fula ränder? torka bort med hopknycklat 
tidningspapper.

såpknep
såpa är också ett hett tips som tar hand om 
många av utmaningarna i köket och badrum-
met. Kom ihåg att välja en miljömärkt variant.

FlEr såpiga tips:
Bränt i kastrullen: Koka upp vatten med lite 
såpa. låt stå med lock en stund. diska, klart!

Bränt i ugnen: smörj in ugnen med koncen-
trerad såpa och värm till 100 grader. låt svalna 
och tvätta ur med en svamp. 

Smutsig spis: gnid in spisen med lite såpa. låt 
verka en minut och torka av.

Smutsig diskbänk: rengör med lite koncentre-
rad såpa på en skursvamp. skinande rent!

daMMtorkning 
Mikrofibertrasor suger upp fett och damm, 
inget rengöringsmedel behövs. det finns olika 
trasor för olika användningsområden – några 
är särskilt bra för damm, andra för att putsa 
fönster. 

dammvippan är också en miljövänlig kompis 
när du behöver nå platser högt upp. vippan 
drar åt sig dammet, du skakar av den på 
balkongen eller i fönstret.

golv 
testa moppning med mikrofiber! Mikromop-
pen drar till sig smuts och bakterier, och kan 
användas både torr och fuktig.

så Här Kan dU använda MiKroMoppEn:
Damm: torrmoppning 

Damm och fläckar: våtmoppning utan rengö-
ringsmedel

Grus, smulor och damm: dammsugare eller 
sopborste, sedan mikromopp utan rengörings-
medel

Riktigt smutsigt golv: våtmoppning med såpa 
eller, om det behövs, rengöringsmedel märkt 
med bra Miljöval. 

köket
Mikrovågsugnen: ställ in en kopp vatten med 
pressad citron, värm på full effekt en minut. nu 
är det enkelt att torka bort matrester och stänk. 
plus att det luktar gott!

Disktrasan: släng trasan i tvätten eller koka den 
med lite diskmedel en gång i veckan så håller 
den sig fräsch längre.

Spisen: bli av med ingrodd smuts genom att 
hälla på ättika och sedan strö över rikligt med 
bakpulver. låt det bubbla och fräsa ett tag, ren-
gör därefter med en trasa och ljummet vatten.

Stopp i rören: Häll en kopp bikarbonat och en 
kopp salt i avloppet. Häll långsamt på en kopp 
ättika. låt det skumma och fräsa. Efter en kvart 
häller du på en kopp kokande vatten. Klart!

Kalk: rengör med ättika eller citronsyra.

klorin 
Klorin är dåligt eftersom det är giftigt för 
vattenlevande varelser, precis som alla andra 
produkter som är baserade på natriumhypo-
klorit. det finns flera alternativ som är mycket 
mer miljösmarta.

Blekning: bleksalt märkta med bra Miljöval.

Grovrengöring av badrum: produkter som är 
märkta med bra Miljöval. 

Kalk: rengör med ättika eller citronsyra. 

Bakteriedödande: de flesta bakterier är inte 
farliga, utan nödvändiga för vår hälsa. därför är 
det smartast att inte använda bakteriedödande 
medel i din vardag.

du kan förändra Butikernas utBud
genom att välja bra Miljöval är du med och 
räddar naturen. bland annat har vår märkning 
lett till att den miljöfarliga tensiden las i prin-
cip försvunnit från svenska tvättmedel, vilket 
gör dem unika i världen!

text: från naturskyddsföreningen

det gröna BostadsBolaget
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CHoKladbollar  
på 4 nya sätt

den enkla och alltid lika populära chokladbollen presenteras här i 4 nya, spännande smakkombina-
tioner som passar lika bra på kalaset som till söndagsfikan. det är bara till att blanda, rulla och njuta!

CHokladBollar Med nonstop

100 g rumsvamt smör
3 dl havregryn
1 dl strösocker
4 msk kakao
3 msk kallt kaffe
1 msk vaniljsocker
ca 200 g nonstop 

blanda smör, havregryn, strösocker, kakao, 
kaffe och vaniljsocker i en skål tills du har en 
smet. grovhacka 1 dl av nonstop-chokladen 
och blanda ner det i smeten. rulla bollarna i 
resten av godiset. ställ svalt i cirka en timme 
innan de ska serveras.

tips 1 stick chokladbollarna på grillpinnar för 
en extra festlig känsla. ställ dem i glas som du 
fyllt med strösocker så står de stadigt. 

tips 2 annat gott godis att blanda i smeten 
kan vara grovhackad after Eight eller dumle-
kola. 

CHokladBollar Med pistagenötter 
oCH vit CHoklad

100 g rumsvarmt smör
5 dl havregryn
1 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
50 g vit choklad
1/2 dl vispgrädde
3 dl (ca 150 g) hackade pistagenötter

blanda smör, havregryn, socker och vaniljsocker 
till en smet. värm grädden (obs! den ska inte 
koka) och blanda den sedan med chokladen. 
tillsätt sedan till smeten. rulla bollarna direkt 
i de hackade pistagenötterna. låt stå i kylen i 
minst 1 timme. servera på ett tjusigt fat med 
tårtpapper under, eller som här – på silverskedar. 

 

CHokladBollar Med dadlar 

200 g torkade dadlar
1 dl havregryn
3 msk + ca 2 dl kokosflingor
4 msk kako
4 msk kallt kaffe
4 msk kokosolja

Mixa dadlarna. tillsätt sedan de övriga 
ingredi enserna och blanda tills du får en smet. 
Forma bollarna till önskad storlek och rulla i 
kokosflingor. 

tips 1 vill du ha en extra smaksättning på 
chokladbollarna är det gott att tillsätta antingen 
1 tsk kanel eller 1 tsk vaniljpulver. 

tips 2 piffa till dina bollar med vimplar. det är 
väldigt enkelt att göra och garanterat ett upp-
skattat inslag för såväl stora som små. Klipp till 
bitar av papperstejp i valfri färg, vik dem runt 
den översta delen av en tandpetare och klipp 
ett “v” i dem. Klart!

CHokladBollar Med apelsin oCH  
rostade Hasselnötter

150 g rostade, skalade hasselnötter
2 dl havregryn
100 g finriven mörk choklad
50 g rumsvarmt smör 
2 st äggulor
4 msk honung
2 tsk kallt kaffe
saft och skal från en apelsin (gärna ekologisk) 
Chokladströssel

Mixa hasselnötterna tillsammans med havregrynet till smulor. 
tillsätt choklad, smör, äggulor, honung, kaffe samt saften och 
skalet av apelsinet. blanda tills det bildar en fast smet. Forma 
bollar av valfri storlek och rulla i chokladströssel. Förvara svalt.

Samtliga recept ger ca 20 st chokladbollar.
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gå på teater med 
Uppsalahem!
under våren 2015 får alla som bor hos 
Uppsalahem se föreställningarna skvaller och 
välkommen hit, välkommen hem för halva 
priset!

preMiärer oCH gästspel våren 2015

17/1  skvaller

22/1  don juan was here! 

21/2  tjock-steffe 

21/3  välkommen hit, välkommen hem 

28/3  kvinnor över 40 – vad ska man med  
 dem till? 

10/4  det där man inte pratar om 

25/4  partiledaren som klev in i kylan  

20/5  sinatra 

Biljetter: www.uppsalastadsteater.se. Erbjudandet 
gäller på ordinarie pris i prisgrupp rosa & blå.

Ange kampanjkoden  
”Uppsalahem_skvaller”. gäller i mån av plats. 
”Uppsalahem_välkommen”. gäller i mån av 
plats.

Som Uppsalas ledande bostadsbolag är Uppsalahems insatser en viktig pusselbit för Uppsalas  
utveckling som stad. Det innebär ett aktivt deltagande i Uppsala, stadsutveckling och att arbeta 
med att utveckla och förnya befintliga stadsdelar.

Ett lEvandE  
UppSALA

2014 avslutades med 
ett spadtag för 187 
nya hem i stenhagen
den 19 deCeMBer togs det sista spadtag et 
för 2014 som markerade starten för 187 nya 
hyresrätter i stadsdelen stenhagen. i byggpro-
jektet ingår dels ett båghus med 99 bostäder 
och lokaler i bottenplan, dels 11 stycken tvåvå-
ningshus om 8 lägenheter vardera som byggs i 
anslutning till redan befintliga radhus i området. 
tvåvåningshusen är så kallade Kombohus som 
är färdiga typbostäder framtagna gemensamt 
med allmännyttan för att hålla nere byggnads-
kostnader.

grattis  
anniKa billstaM!
uppsalaHeMs projektutveCklare 
vann i somras vM-guld i orientering och är nu 
också vinnare av Unt-guldet!

annika billstam tilldelades för tredje gången 
Unt:s pris till distriktets bästa idrottare. i juli 
vann annika vM-guld i orientering och till 
vardags arbetar hon som projektutvecklare på 
Uppsalahem inom bostads- och Fastighetsut-
veckling. vi är stolta och gratulerar annika till 
vinsten!

på gång i Uppsala!
fraM till isen släpper… 
långfärdsskridoturer
Friluftsfrämjandet i Uppsala anordnar 
ledarledda turer varje söndag/helgdag 
och vissa onsdagar på naturisar sunt om i 
Uppsala, så länge det finns åkbar is.  
anmäl dig dagen innan på ffua.skridsko.net. 
när du anmäler dig får du mer informa-
tion om samlingsplats och var bussarna/
bilarna avgår ifrån. pris: 100 kr

14 Mars experiMentverkstad det 
bästa sättet att undersöka världen är att 
göra egna experiment! vi dukar upp med 
experiment som passar både gamla och 
unga experimentsugna. www.biotopia.se

21 Mars sCifest 2015
sciFest är en vetenskapsfestival som riktar 
sig till åldersgruppen 10–17 år, där mål-
gruppen själva och andra ges möjlighet 
att ställa upp med prova-på-workshops. 
årets tema för festivalen är "livet och den 
senaste teknologin". www.scifest.uu.se

28 Mars Hur Bygger Man en 
roBot? vad skulle du vilja ha en robot 
till? på påsklovet bygger vi legorobotar 
på biotopia som får i uppdrag att köra 
en hinderbana. rek ålder ca 8–14 år, 
föranmälan krävs. Mer info om hur man 
anmäler sig kommer. www.biotopia.se

29 Mars uppsala vintagefestival 
För andra året i rad arrangerar retroarmén, 
i samarbete med Kulturhjältarna och 
vuxenskolan, Uppsala vintagefestival – 
en helg fylld av aktiviteter, försäljning, 
föreläsningar och annat i sann retroanda. 
lördagen bjuder på vintagebutiker som 
ställer ut med försäljning av sina finaste 
fynd, workshops, konsert, fika m.m. 
söndagen ägnas åt workshops, konsert, 
afternoon tea och klädbytardag.  
www.kulturoasen.se

Hos uppsalaHeMs Hyresgäst konditori sätraBagarn 

på MiMMi ekoHolMs plats i korsningen Börjegatan 

oCH HällBygatan kan du köpa gott MatBröd oCH 

det finns gott oM sittplatser för fika eller äta 

en lättare lunCH. öppet Måndag-fredag 7.00-18.00 

lördag-söndag 9.00-16.00 

robin Hoods 
HJärta  

stora sCenen
lördag 7 mars kl 16:00.
längd: Cirka 2 timmar 5 minuter, inkl. paus.

Han tar från de rika. Men ger inte ett öre till 
de fattiga. Följ med in i den beryktade sher-
woodskogen. till ett överväldigande äventyr 
fyllt med storslagen kärlek, imponerande 
bataljer, makalösa flygningar och medryck-
ande musik.

pris för dig som bor hos Uppsalahem: 30 kr  
(ordinariepris 325 kr). Max 6 biljetter/hushåll

Biljetter köper du via länken: 
www.uppsalahem.se/teater eller genom att 
ringa Uppsala stadsteaters biljettkassa på 
telefon 018-146600

»Helt fantastisk«, »Humoristisk!«, »Spännande!« 
röster ur publiken

på Uppsala stadsteater
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staden växer Uppsalas befolkning växer 
snabbt. Som ledande bostadsbolag i Uppsala 
är Uppsalahems insatser en viktig pusselbit 
för stadsutvecklingen. Det innebär att 
aktivt delta i att utveckla staden genom 
nyproduktion och förtätning och förnyelse 
av befintliga stadsdelar. 

– Vår roll som samhällsbyggare handlar 
om mer än att bara planera husen och 
bostäderna. Vi vill skapa attraktiva miljöer 
både för dem som bor i husen och för dem 
som passerar förbi. Det handlar om att 
stärka upplevelsen utanför huset och an-
passa bebyggelsen efter gator och offentliga 
miljöer, säger David Kierkegaard, projekt-
utvecklare vid avdelningen för bostads- och 
fastighetsutveckling.

Uppsalahem verkar för en hållbar stads-
utveckling bland annat genom att växa inåt 
– nya bostäder i centrala lägen ska byggas 
på gammal industrimark och industrierna 
ska i sin tur flytta till stadens utkanter. 

från HållBar stad till HållBara 
HeM Att bo i centrala lägen med bra service 
är något som efterfrågas av allt fler. Det 
handlar inte bara om att bo inne i stadskärnan 
utan också om att ha en närhet till bra 
kollek tivtrafik, förskola, skola, kvällsöppna 
livsmedelsbutiker och naturliga mötesplatser 
för många människor. Närheten till allt ger en 
ökad trygghet och därmed en mer hållbar stad.

– Vi arbetar med förtätning där vi kan 
göra det, det är lika med att skapa ett 
hållbart byggande. Det ska bli tätare, men 
inte trångt, och det går ut på att skapa 
goda förutsättningar för ett hållbart boende 
ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
perspektiv. Staden blir mer levande när vi 

bor tätare, säger David Kierkegaard.
Som markägare är Uppsalahem – i sam - 

verkan med andra markägare – en aktiv part 
i utvecklingen av flera stadsdelar i Södra 
staden, till exempel Ulleråker, Bäcklösa och 
Gottsunda. Både i Södra staden och i arbetet 
med förnya och förtäta i Eriksberg får de 
boende vara med och lämna synpunkter på 
stadsutvecklingen genom medborgardialog.

 – Vi har själva aktivt jobbat med med-
borgardialog i Nya Eriksberg, redan innan 
den kommunala processen kommit igång. 
Dialogen är viktig för oss för att vi ska 
kunna ta ett helhetsgrepp på området, inte 
bara de egna bostäderna. Det ger oss möj-
lighet att utveckla och anpassa till vägar, 
parker, verksamheter och service. Det blir 
nya stadsdelar där allt inryms, säger David 
Kierkegaard.

Det hållbara perspektivet genomsyrar 
Uppsalahems sätt att se på stadsutveck-

lingen. Att utnyttja den mark man äger 
och köpa ny mark som ger möjligheter till 
ytterligare förtätning. Genom att använda 
den mark Uppsalahem äger på ett smart 
sätt kan bostadskvarterens befintliga karak-
tär förstärkas med nya positiva värden. 

HållBara HeM Att skapa hållbara hem i 
staden sker genom att låta kreativitet och 
nytänkande stå i fokus redan i början på 
byggprocessen, då de nya bostäderna 
planeras och utformas. 

Uppsalahem strävar efter att pröva och 
utvärdera miljösmarta lösningar för att 
använda resurserna i byggandet så effektivt 
som möjligt.

Planeringen och byggandet av bostäderna 
ska ge hyresgästerna en möjlighet att leva 
och verka miljömedvetet, hälsosamt och 
energieffektivt. Det åstadkoms genom att 
uppmuntra till en mer hållbar livsstil, till 
exempel med utrymmen för odling och 
lokala kretslopp i bostadskvarteren där 
grannar kan byta bohag med varandra.

I nyproduktionen är cyklandet satt 
i centrum redan i ett tidigt skede. När 
Uppsalahem planerar är både enkla cykel-
parkeringar nära entréerna i husen och väl 
upplysta och trygga förvaringsutrymmen 
inomhus med som alternativ.

De som bor i nyproduktionsprojekten 
kan också själva kontrollera den egna energi- 
och vattenförbrukningen via displayer 
i lägenheterna, och skåpinredningen är 
förstås anpassad för källsortering.

Uppsalahem har som ambition att på det 
här sättet fortsätta verka för att integrera 
hållbarheten i hela verksamheten från idé-
stadiet till det färdiga huset och hemmet.

Uppsalahem ser sitt uppdrag som att varje dag vara med och utveckla Uppsala till det bättre –  
det gäller allt från att laga en droppande kran till att bygga ett nytt miljöklassat bostadskvarter. Här  
arbetar vi med att skapa goda boendemiljöer åt de människor som nu och i framtiden väljer att leva 
och bo i staden. Uppsalahem bygger och verkar för att Uppsala ska vara en hållbar och levande stad. 

södra staden
Kommunen arbetar med att ta fram ett 
strategiskt program för ”södra staden”, 
som ska ta ett samlat grepp om områdets 
utveckling. Utredningsområdet har inga 
exakta geografiska gränser. området 
sträcker sig från akademiska sjukhuset 
och polacksbacken i norr till sunnersta i 
söder, från gottsunda i väster till Fyrisån 
och förbindelserna med bergsbrunna 
i öster. Utvecklingen av södra staden 
förväntas pågå under en mycket lång 
tid och det strategiska programmet är 
första steget i en mycket lång process. 
programarbetet beräknas vara klart i slutet 
av 2016.

Ett Hållbart 
Uppsala
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varsågod! en present från 
trygg-Hansa oCH uppsalaHeM  
du som bor hos Uppsalahem får ett extra 
bra erbjudande på hemförsäkring från 
trygg-Hansa – 16% rabatt! du betalar 
bara för 10 månader, och får 12 månader 
hemförsäkring.

Försäkringen heter tryggaHemmet, den 
ger viktig trygghet för både dig och dina 
saker. ring trygg-Hansas kundservice på 
0771 111 669 för att ta del av ditt erbju-
dande! Eller läs mer på www.trygghansa.
se/uppsalahem  

uppsalaHeM inforMerar

HeMförsäkring är viktigast
av alla försäkringar är hemförsäkringen den 
viktigaste.  den är ett billigt grundskydd som 
alla ska ha. den ger ersättning för dina saker 
om du drabbas av brand, vattenskada, stöld eller 
skadegörelse. dessutom ingår ett reseskydd, 
ett ansvarsskydd som kan betala skadestånd 
du krävs på och ett rättsskydd som ersätter 
kostnader för juridisk hjälp vid en rättstvist. du 
måste ha en egen hemförsäkring även om du 
bor i andra hand eller är inneboende. tänk på 
att du ansvarar för skador som orsakas av dem 
som besöker dig.

allriskförsäkring
Hemförsäkringen är ett bra skydd för de allra 
flesta händelser men ibland kan du behöva 
förbättra skyddet ytterligare. Kolla med ditt för-
säkringsbolag vad du kan behöva? En allriskför-
säkring är ett tillägg till hemförsäkringen som 
ersätter den typ av vanliga skador på dina saker 
som händer genom plötsliga och oförutsedda 
händelser. allriskförsäkring kallas ibland för 
drulleförsäkring. den täcker både lös och fast 
egendom, vilket betyder att det inte är någon 
skillnad mellan till exempel parkettgolvet och 
den fina ullmattan om det skulle hända något.

överförsäkrad? 
Livförsäkring Kolla vad din arbetsgivare har för 
pensionslösning. ibland ingår livförsäkring.
Inkomstförsäkring Kolla ditt fackförbund ibland 
kan man ha inkomstförsäkring via facket.  
Sjuk- och olycksfallsförsäkring Utom den 
allmänna sjukförsäkringen är de flesta av oss 
avtalsförsäkrade via vår arbetsgivare.  
Hemförsäkring dubbel hemförsäkring är helt 
onödigt. det räcker med en försäkring per hushåll.

säg inte autoMatiskt ja till en 
extra reseförsäkring oCH produkt-
försäkringarna 
via hemförsäkringen har du redan ett bra 
grundskydd för den vanliga semesterresan 
i upp till 45 dagar. täcker kostnader vid ett 
”katastrofscenario” som att du måste vårdas på 
sjukhus eller åka ambulansflyg hem. du har 
också rätts- och överfallsskydd utomlands och 
kostnaderna täcks om du blir skadestånds-
skyldig på resan. 

avbeställningsskydd ingår dock inte i hem-
försäkringen men betalar du resan med visa- 
eller kreditkort ingår oftast avbeställningsskydd. 
Kortens reseskydd kan också ha bättre villkor 
än hemförsäkringen när det gäller ersättning 

för förseningar och bagage.
det är lätt att falla för säljarens förslag om 

en produktförsäkring. Men innan du köper en 
produktförsäkring jämför det med att teckna 
en allriskförsäkring, som täcker nästan alla 
saker i hushållet vid en olycks- eller oturshän-
delse. Fördelen med en produktförsäkring är 
att den har låg eller ingen självrisk. Men när 
du köper den här typen av vara ingår oftast en 
garanti. 

Uppsalahem erbjuder en plats för kanske det viktigaste vi har: ett hem. Vi lovar 
att vi i både stort och smått jobbar för att våra kunder ska trivas och känna sig 
hemma hos oss. Ett välbyggt och underhållet hus kan leva längre än en människa. UppsalaHEM 

iNforMErAr

i dag kan vi försäkra det mesta men innan man tecknar en försäkring, är det bra att ta reda på vad 
man redan har för försäkringar och vad som ingår i dem. Många är faktiskt dubbelförsäkrade eller 
har onödiga försäkringar som inte behövs.

FörsäKra 
dig rätt

ingen HyresHöjning i år!
i år har vi valt att ge alla våra hyresgäster en present i form av att vi inte tar ut någon hyreshöjning 
under året. du kommer alltså att behålla din nuvarande hyra ända fram till sommaren 2016.

du Har väl inte Missat att Kabel-tv nätet 
släcks ned och ersätts med fiber från och med 
den 31 mars 2015. innan dess behöver du ha 
valt och tecknat avtal med en tjänsteleverantör 
för att kunna se på tv via fibernätet. du behöver 
även ha skaffat en tv-box som fungerar med 
din tjänsteleverantör. om du inte redan har 
gjort detta så gör det redan idag genom att gå 
in på open Universe hemsida: www.uppsala-
hem.openuniverse.se. 

Har du frågor oM kaBel-tv-ned-
släCkningen? ring vår extra kundtjänst 
på 08-403 048 14. öppettider för kundtjänst: 
kl.10-19 lunchstängt mellan 14–15! 

vi slutar med brev som 
kontaktsätt . 
för att spara på Miljön så kommer vi att 
sluta skicka ut brev i pappersform. det gör det 
extra viktigt att vi har din e-mailadress. gå in 
redan nu och uppdatera den så vi kan nå dig 
via mail framöver.

Fortsätt sE på tv EFtEr att KabEl-tv-nätEt släCKs

Jämför  
försäkringar och 
priser på: www.

konsumenternas.se

nu har du möjlighet att få svar på allt du undrar 
över. personal från Uppsalahem svarar på frågor 
om fibernätet och hjälper dig med hur du ska 
gå till väga och vad du bör tänka på när du ska 
beställa tv-tjänster. några av tjänsteleverantörer-
na finnas också på plats så att du får möjlighet 
att prata direkt med dem. 

Bobutiken 
st persgatan 28, lördag 21 februari, kl 12–15

gottsunda centrum 
söndag 22 februari, kl 12–15  

tunabergsskolans aula 
tunabackar, lördag 28 februari, kl 12–15

lokalen arken 
skomakargatan 2, söndag 1mars, kl 12–15

träFFa oss oCH Fråga  
oM tv oCH FibEr! 
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pyssEl 
& kNÅp

Frågor 
& SVAr

Jag Har bEstäMt Mig För 
att Flytta, HUr sägEr Jag 
Upp Min bostad oCH vad 
HändEr EFtEr dEt? 
om du av något skäl vill säga upp din bostad 
behöver du lämna in en skriftlig uppsägning 
till Uppsalahem. Hyr du något mer hos oss, 
garage, parkeringsplats, förråd eller liknande, 
upphör även de kontrakten vid uppsägningen 
av bostaden. Uppsägningstiden är normalt tre 
kalendermånader, men om du till exempel har 
korttidskontrakt är den en månad. du kan se 
hur lång din uppsägningstid är i ditt kontrakt.

nU Har dEt KoMMit några oMgångar MEd snöFall 
oCH Jag FUndErar på vilKa dEt är soM snöröJEr oCH 
HUr ni gör? 

Bra att tänka på när du flyttar
•	 Under	uppsägningstiden	kommer	
din kvartersvärd att kontakta dig för att 
besiktiga din bostad. när besiktningen är 
gjord kommer bostaden hyras ut på nytt. 
vi kommer då boka in en visning med dig 
så att nästkommande hyresgäster kan se 
bostaden.
•	 Efter	din	besiktning	kommer	du	få	ett	
besiktningsprotokoll där du får veta om 
det finns något du själv måste göra innan 
du flyttar.
•	 Om	du	har	eget	abonnemang	för	
hushållsel, kom ihåg att avsluta det i god 
tid innan du flyttar, så att du inte behöver 
betala någon annans elförbrukning, eller 
vara utan el i din nya lägenhet!
•	 När	du	flyttar	ut	ska	din	bostad	vara	
noggrant städad. om det inte är välstädat 
när nästa hyresgäst kommer kan du 
i efterhand bli tvungen att betala för 
städningen som måste göras. på vår 
webbplats hittar du en checklista för städ-
ning som du kan följa. För att vara på den 
säkra sidan kan du beställa flyttstädsbe-
siktning, kontakta då din kvartersvärd!

Har du frågor som du vill ställa till Uppsalahem? 
Skriv till oss: hemlangtan@uppsalahem.se
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vågrätt
2. djur som skäller
3. Ett rum där du lagar din mat
4. placerad på taket och ut kommer rök
6. i den ser du dig själv
8. används som näsa på snögubben
9. används till husbygge och är gjord av trä
10. Kommer i din brevlåda på morgonen

11. sött djur som kan stickas
12. Har två hjul och en sadel

lodrätt
1. gjorde någon när man säger prosit.
5. Klär man med pynt på julen
7. där kan man se film och äta popcorn

stol

Bord

BokHylla

soffa

laMpa

Matta

skåp

fotölj

garderoB

säng
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göMda ord
kan du hitta orden som vi gömt? de finns både vågrätt och lodrätt.

M
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kan du Hitta HeM?

finn feM fel

vi har precis fått vårt första barn och tycker att det är svårt att 
lyckas ställa undan vagnen i förrådet eftersom jag ofta är ensam 
med barnet. varför får vi inte förvara vår barnvagn i trapphuset 
eller utanför dörren, det är ju där vi behöver den? 

BugaBoo Barnvagnen är gjord för att det alltid ska vara lätt att ta sig fraM än var du Bor. den är även 

sMidig att fälla iHop oCH ta Med sig.

under vintertid följer Uppsalahem 
väderleken via specialprognoser från sMHi 
och fastighetsskötarna står även i beredskap 
utanför ordinarie arbetstid, på helger och röda 
dagar. inom Uppsalahem arbetar drygt 50 
fastighetsskötare med snöröjning när vi drab-
bas av oväder. personal ur andra grupper inom 
Uppsalahem ansluter till snöröjningsgrupperna 
när det behövs. vi skottar allmänna ytor, en-
tréer och besöksparkeringar på alla områden. i 

första hand prioriteras entréer och trappor för 
att du som hyresgäst ska kunna komma in och 
ut i bostaden. därefter snöröjer vi gångvägar 
och infarter till bilparkeringar och i sista hand 
besöksparkeringar. 

du ansvarar själv för att skotta dina egna 
ytor, som egen ingång till radhus, uteplats och 
parkeringsplats. snöröjning av allmänna ytor 
så som cykel- och bilvägar, ansvarar Uppsala 
kommun för. 

vi vill att du ska vara trygg i ditt 
hem. det är därför jätteviktigt att du ställer din 
barnvagn i din lägenhet eller i barnvagnsförrå-
det. barnvagnar kan både orsaka och förvärra 
en brand eftersom de är lättantändliga, brinner 
snabbt och dessutom ger ifrån sig väldigt giftig 
rök. trapphuset är en viktig utrymningsväg, 
därför är en brand där extra farlig. lösa saker 
som barnvagnar, rullatorer och cyklar i ett 
rökfyllt trapphus kan hindra både vid utrym-
ning och stå i vägen för räddningstjänsten. om 
vi håller trapphusen fria har vi gjort en liten 
ansträngning som kan rädda liv om olyckan väl 
är framme. 



BESTÄLL TJÄNST OCH NY TV-BOX i gOd 
Tid FÖR ATT FORTSÄTTA SE PÅ TV i APRiL!

HEJ dÅ, 
kABEL-TV-NÄTET!
Kabel-TV näTeT släcKs ned och ersäTTs med fiber från och med den 31 mars! 
Innan dess måste du ha valt och tecknat ett avtal med en TV och internetleverantör genom tjänsteportalen 
Open Universe. Du behöver även ha skaffat en ny TV-box. Om du inte redan har gjort detta så gör det 
redan idag, gå in på Open Universe: www.uppsalahem.openuniverse.se. har du frågor? 
I måndadskiftet februari/mars har vi event med flera av tjänsteleverantörerna, välkommen! läs mer på s. 24. 

ring Vår KundTjänsT! 
Har du frågor om nedsläckningen 

av kabel-TV-nätet så kan du nu ringa 
vår extra kundtjänst på 

08-403 048 14 från kl.10-19! 
(lunchstängt mellan 14-15)

N
SUPER
WEBB!

under våren får uppsalahem en ny kundvänligare och smartare webb! 
Du kommer att behöva en e-postadress! För att snabbare få information och svar från oss, 
behöver vi din e-postadress. Gå in redan nu under ”Mina sidor” och komplettera med din 
e-postadress. en e-postadress är enkel och gratis att skaffa. Behöver du hjälp med att 
skapa en e-postadress, kom gärna förbi något av våra områdeskontor, så hjälper vi dig!
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