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Uppsalahem nya webb är snabbare, roligare, kund-
vänligare och mycket smartare! Nu är det enklare för 
dig som kund att hitta information. Du får också möjlighet till 
e-tjänster som underlättar din vardag.

N
SUPER
WEBB!

Webbplatsen kommer att funka precis lika bra på mobi-
ler och surfplattor som på datorn!

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.

Vi slutar med brev som kontaktsätt för dig som 
är bostadssökande Årligen skickar vi ut tiotusentals 
brev, som vi kunde ha skickat som e-post istället. För 
att både spara på vår miljö och pengar, slutar vi 
under 2015 med att skicka ut brev som gäller 
Uppsalahems kö och uthyrningsprocess. 

Du kommer att behöva registrera din e-post-
adress för att kunna ställa dig i vår kö och för att stå 
kvar bostadskön. Den behövs också så för att du ska få 
påminnelser om att uppdatera kötid, erbjudanden om 
ny bostad och nytt lösenord till ”Mina sidor”. 

En e-postadress är enkel och gratis att skaffa. 
På den nya webben finns det även möjlighet att använda 
sin e-post adress på flera användare. Så du, en vän, dina 
barn eller dina föräldrar kan använda din e-post om de 
inte har en egen.
 
Behöver du hjälp med att skapa en e-postadress, kom 
gärna förbi något av våra områdeskontor, så hjälper vi dig!
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uppsalaHem & bobutiken
Telefon: 018-727 34 00
Besöksadress: s:t persgatan 28
info@uppsalahem.se
bobutiken@uppsalahem.se

öppettider:
måndag–fredag 08.00–16.30

utHyrningen: 
018-727 36 00
uthyrningen@uppsalahem.se

 

Uppsalahem Östra (sala backe)
Telefon: 018- 727 36 62 
Besöksadress: brantings torg
ostra@uppsalahem.se  

Uppsalahem Västra (Eriksberg)
Telefon: 018-727 36 63 
Besöksadress: Ekebyvägen 15
vastra@uppsalahem.se

Uppsalahem City  
(city & ytter områden)
Telefon: 018-727 36 61
Besöksadress:  
vattholmavägen 16b
city@uppsalahem.se

Uppsalahem Södra 
(gottsunda)
Telefon: 018- 727 36 64 
Besöksadress:  
stenhammars väg 6
sodra@uppsalahem.se

telefontider:  
måndag–fredag 08.00–16.30
 
besökstider:  
måndag–fredag 08.00–16.30

Webb: 
www.uppsalahem.se
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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.
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porträtt

Vem är du? Jag är andra generationens 
trädgårdsmästare på Zetas trädgård. man vill 
ju oftast inte bli precis som sina föräldrar, jag 
ville gå min egen väg och hade som mål att 
bli barnmorska. Jag utbildade mig först till 
undersköterska, men kastades sedan in i den 
här trädgårdsvärlden, lite motvilligt till att börja 
med. nu har jag varit på Zetas i 24 år, hela mitt 
arbetsliv. 

berätta mer om Zetas trädgård! 
namnet Zetas kommer från gösta Zetterqvist 
som grundade trädgården. Från början var 
det en privat kinesiskt inspirerad trädgård med 
mycket lönnar och annorlunda växter som 
många inte hade sett tidigare och folk blev 
nyfikna. namnet kommer från att många hade 
svårt att komma ihåg vad gösta hette i efter-
namn och kallade honom för Zeta och därifrån 
kommer namnet. 

min pappa började arbeta hos honom och 
1975 tog pappa över trädgården tillsammans 
med mamma. Jag och rikard har drivit trädgår-
den sedan 1996.

vi har velat behålla namnet, eftersom vi 
tycker att det är en så fin historia.

Var bor du? Jag bor jag strax utanför stock-
holm i ett litet hus på landet vid en stor sjö 
som heter orlången. när jag flyttade hemifrån 
så bodde jag i göstas gamla hus, mitt i trädgår-
den. där bodde jag i 12 år, men sedan blev det 
lite ohållbart att bo på jobbet.

Vad gör att du känner dig Hemma?  
det är ju många faktorer, men det levande är 
det mest viktiga för mig, att ha familjen nära 
mig, barnen, katten och sambon. men jag är 
väldigt mån om mitt hem och mina person-
liga saker som jag väljer med omsorg. både 
gammalt och nytt. men trädgården är väl det 
som ligger mig närmast, den är avgörande för 

att jag ska kunna trivas, jag vill kunna gå ut på 
gruset på morgonen och dricka en kopp kaffe i 
trädgårdssoffan. att ute och inne blandas ihop 
är väldigt viktigt, jag vill ha den känslan nära mig.

Vilken är din faVoritplats Hemma? 
Jag älskar att baka och laga mat, att få vara lite 
av en kreatör i köket. Framförallt när jag inte 
kan vara ute i trädgården. Jag har ett ganska 
stort behov av att hela tiden få arbeta med 
händerna, att skapa saker och ting. därför är 
nog köket min favoritplats, jag ägnar väldigt 
mycket av min tid åt att stå vid skärbrädan.

Vad tycker du att alla ska Ha i ett 
Hem? En kaffemaskin, skrattar victoria. Jag 
tycker det är jättemysigt att dricka kaffe på 
morgonen, ute i trädgården sittandes under 
äppelträdet. det kanske låter lite klyschigt men 
jag njuter verkligen av det där första kaffet på 
dagen. så kaffemaskinen skulle jag inte vilja 
leva utan, men jag kan inte säga att jag är be-
roende av kaffe, utan det är mer av känslan. så 
kaffemaskinen är viktig. sedan mina böcker, jag 
tycker jättemycket om att läsa. länge sparade 
jag på mina böcker, men nu har vi flyttat till 
ett så litet hus så jag vet inte riktigt vad jag ska 
göra av alla böcker, de får inte plats. så jag 
har faktiskt börjat ge bort böcker till stadsmis-
sionen. även fast det gör lite ont, för böcker är 
ju lite som kärleksfulla varelser i ett hem. alla 
böcker har sin egen historia och man har min-
nen från när man läste en bok. därför kan det 
vara svårt att lämna ifrån sig dem. 

Har du några bra inredningstips 
för uteplatsen? En filt är bra om man ska 
sitta ute. Jag är ingen stilpolis, men kanske ska 
man passa sig för att ha alltför mycket pynt, det 
kan lätt bli lite rörigt. låta växterna vara det fina 
och njuta utav dem. men det viktigaste är att 
alla måste få göra sin balkong till sin egen, med 

det man själv tycker om. men när jag väljer är 
det växterna som får ta den plats de behöver 
utan att behöva konkurrera med massa annat. 

Vad är det bästa med att Vara  
trädgårdsmästare? Jag tror att det 
är mötet med alla människor. För jag tycker 
väldigt mycket om den sociala biten, att få 
höra andra människors historier, när de berättar 
om sina trädgårdar och allt de har upplevt, 
glädjen vissa växter gett dem. Jag blir både 
inspirerad och berörd av de människor jag 
möter varje dag och varje år, både gamla och 
nya bekantskaper. 

Var Hämtar du din inspiration? Jag 
reser väldigt lite eftersom jag är en arbets-
myra och har väldigt svårt att släppa taget om 
trädgården här. men om man vill inspireras 
av fantastiska trädgårdar så är England ett tips. 
sedan finns det väldigt mycket fina böcker. det 
finns böcker som innehåller fakta, men det 
finns också böcker som är filosofiskt skrivna, fi-
losofi har också en betydelse för att få kunskap 
om trädgård. Jag har läst alla Karin berglunds 
böcker och de är en stor inspirationskälla för 
mig. 

Vilken typ aV odlare är du?
Jag är en envis odlare, jag vill gärna försöka 
igen om det inte fungerar första gången. Jag 
provar gärna och vill lära mig nytt, nu har jag 
till exempel en köksträdgård, jag har faktiskt 
aldrig odlat grönsaker tidigare. nu har jag hållit 
på med det i tre år och det känns lite som en 
skola som jag går i hela tiden, där jag lär mig 
olika saker.

lär man sig bäst genom att göra? 
Ja jag tror det. man kan läsa sig till en hel del 
men man måste praktiskt känna växterna och 
sin jord för att förstå den.

En trädgårds-
mästarEs väg
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om Victoria skoglund

victoria skoglund driver Zetas 
Finsmakarens trädgård utanför 
stockholm och är trädgårds-
mästare i tv4 nyhetsmorgon

Ålder: 46 år

Yrke: trädgårdsmästare. driver 
och äger Zetas trädgård.

Blogg: www.lantliv.com

Just nu: Förbereder vårsäsongen 
på Zetas. planerar köksträdgården 
med sådd av vaxbönor och 
tomater. har fyllt köksfönstret 
med iris, rosmarin och ett 
doftande citronträd.
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gör en egen trädgård på din bal-
kong många väljer att ha massa små krukor 
och blomlådor på balkongen. då blir det ett 
evinnerligt vattnande och ganska arbetsamt. så 
jag föreslår att man ska satsa på tre riktigt stora 
kärl som man odlar i, ekfat är utmärkt att ha på 
balkongen. du behöver inte byta all jord varje 
år, utan jag tar bort ungefär en tredjedel jord 
i mina stora krukor sen jordförbättrar jag den 
gamla jorden med benmjöl och kogödsel.

grönt tak Jag tycker det är fint om man 
skaffar sig ett grönt tak på balkongen, antingen 
om man väljer ett träd eller om man låter en 
klätterväxt få leta sig upp i taket, så att man får 
något grönt ovan ifrån. För mig är det viktigt, 
så att inte allt står platt på golvet. 

grönt balkongräcke Jag är inte förtjust 
i balkonglådor. Jag tycker de är för grunda och 
ofta fula. om man vill ha något på räcket så 
kan man ställa en stor kruka på golvet med en 
klätterväxt som man låter ringla sig kring bal-
kongräcket och spjälorna. de finns till exempel 

en klematissort som heter summer-snow, som 
är väldigt fin.

en egen köksträdgård det går utmärkt 
att ha både köksträdgård och blommigt på 
balkongen. att odla sådant som går att äta är 
väldigt populärt just nu, jag skulle inte kalla det 
en trend utan jag tror att det är en ny livsstil 
som fler och fler väljer. det kommer att hålla i 
sig. du kan odla allt, från kryddor, jordgubbar, 
potatis till vinbär på balkongen. när man 
börjat odla sina egna vaxbönor och sin egen 
spenat då kommer man aldrig vilja sluta och 
gå tillbaka till att köpa i affären. 

fjärilar på balkongen titta efter växter 
som drar till sig bin och fjärilar för de är inte 
farliga att ha på balkongen, utan de är så snälla 
och vänliga. 

kungsmynta (oregano) är också en jät-
tetrevlig växt, som blommar med violetta 
blommor. dekorativ och ätlig.

basilika är ganska svår att odla men en basi-
lika som jag tycker är jättefin och ganska enkel 
heter yemenite, den får lite lilaaktiga blad, den 
blommar hela sommaren och drar till sig bin 
och fjärilar. 

stenkyndel blommar med isblå mintdoft-
ande blommor. är perenn och kan kombineras 
med vita rosenskäror och vitt sommarljus.

jätteVerbena får gärna planteras i egen 
kruka då den blir så hög och ståtlig. brukar 
översållas av fjärilar på sensommaren.

odla potatis på balkongen potatis kan 
man odla i stora hinkar (tänk dig en vanlig hink 
gånger två). genom att sätta två potatisar får 
du ett par kastruller när det är klart. sätt tidiga 
sorter till exempel timo och amandine. ställ 
hinken på balkongen, kupa (lyfta upp jord runt 
plantan) eftersom och vattna, vid midsommar 
är det dags för skörd. det brukar gå ganska fort 
när man odlar i hink. tips! En hink potatis är 
en väldigt trevlig gå bort present.

porträtt

victorias  
balKongtips!

"har man  
ett stort kärl så 

lyckas man med 
det mesta."
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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

sKapa 
nivåsKillnadEr
Växter inomHus är en tidlös och trevlig 
inredningsdetalj. de får gärna vara olika stora 
och stå på olika höjd eller hänga i amplar. på 
panduro kan du hitta material för att göra dina 
egna amplar. på deras hemsida www.panduro.
se/hitta-inspiration kan du även hitta en kort 
inspirationsfilm på hur du gör. är du inte så 
pysslig av dig så finns det både amplar och 
blomsterpiedestaler att köpa på lagerhaus för 
en inte alltför dyr penning.

70-talet är tillbaka
mönster från det glada 70-talet är återigen 
på tapeten. du kan hitta fina tapeter i glada 
mönster på boråstapeter från hanna Werning. 
lite dyrare tapetkollektion men mycket fina 
och helt rätt i tid.

stadsodling i bobutiken
är du intresserad av stadsodling? i så fall ska du 
komma in till bobutiken mellan den 20–23 maj. 
då kommer vi att ge tips på hur du enkelt kan 
göra din egen stadsodling. det kommer även 
att finnas tipspromenad, inspirationsföredrag, 
workshop, utställning mm.

nya öppettider för bobutiken
måndag–fredag 8.00–16.30
lördagar i samband med event 10.00–15.00

nu är sommaren i antågande och det 
kommer att spricka upp av grönt och växter 
lite överallt, men du kan även få den spirande 
känslan inomhus. börja med att se över textilier 
så som kuddar, mattor och dukar. låt dem gå 
i gröna toner med växtinspirerade mönster 
blandat med enfärgat. det passar även utmärkt 
att blanda upp mattorna och kuddarna med 
något grafiskt mönster i svart och vitt för att 

bryta av. se även över porslinet. har du en 
enkel enfärgad servis som bas är det lätt att 
lägga till porslin i gröna toner med växtmönster 
i form av koppar, assietter och skålar. som 
dekoration både på matbordet och på väggar 
kan du plocka in obehandlade träföremål från 
trädgården. trä är ett underbart material som 
på ett naturligt sätt lyfter den gröna färgen och 
ger extra känsla av natur. 

växtmönstEr  
gEr En Känsla av 

UtomhUsmilJö  
inomhUs
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Hemma på
balKongEn!
i nya linnéhuset är husen rosa och balkongerna ljusgröna. 
därför inreder vi den rymliga balkongen i carl von linnés 
anda med mycket färg och växter och dukar upp till ett 
riktigt tårtkalas.

med smart planering 
kan åtta personer lätt få 
plats på de hopfällbara 

bänkarna och det hopfäll-
bara bordet från ikea. 

grön rottingfåtölj Holmsel ikea 499 kr, sittkuddar Himla 499 kr, Vintagepläd joel Home, pop kaffekoppar 129 kr, sockerskål 249 kr, saga form. termoskanna 
stelton 499 kr. glasVas 99 kr, bastmatta 299kr, H&m Home. ljuslykta jodpHpur lantern 299 kr, duk 299 kr, indiska. ikea ps 2014 bord 995 kr, bänk 500 kr.



HEMLÄNGTAN – UppsalahEm nr 2 2015    9

styling by bobutiken

balkonglådor från ica maxi. fyllda med bellis, gullViVor ocH örter

odlingskrukor saga form från 299 kr, 29 cm Höjd (finns i tVå storlekar).

apelsinträd i keramik-kruka från myrorna 150 kr, 
planteringsbord ica maxi 399 kr.
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när du Hyr en lägenHet med uteplats 
så skriver du på ett så kallat markavtal. avtalet 
beskriver hur du ska sköta om din uteplats. till 
exempel klippa gräsmattan, ta hand om staket 
och se till att uteplatsen ser välvårdad ut så att 
den inte blir ett skrotupplag. Enligt hyreslagen 
ska hyresgästen vårda både hem och allt som 
hör därtill. sköter man inte sin uteplats, så 
måste Uppsalahem städa och skicka städräk-
ningen till hyresgästen.

så Här tar du Hand om din uteplats: 

staket ocH trätrall tvättas av med 
ljummet vatten och diskmedel och oljas sedan 
in. vill du ha lite mer lyster i träet? slipa innan 
du oljar in.

skärmVäggar i trä tvättas av med diskme-
del och oljas in. polyplank behöver bara tvättas 
av med ljummet vatten och diskmedel.

sten-/betongplattor sopas av och 
ibland kan det vara bra att rensa bort ogräs 
mellan plattorna. det kan du göra för hand 
med salt, ättika eller miljömärkt ogräsmedel!

klipp gräsmattan med jämna mellanrum 
och kratta bort löv eller pinnar när det behövs. 

slipp ogräs genom att lägga ett lager med 
täckbark i rabatten, då får ogräset svårt att 
komma upp.

Häckar ocH buskar behöver beskäras. 
hur och när på året och hur ofta beror på vil-
ken häck eller buske du har. be din kvartersvärd 
om råd om du är osäker.

gE din UtEplats litE 
KärlEK och omtanKE

bihotell 149 kr, krukformareset 69 kr, jordspade, 69 kr, ica garden.  
stor kruka, 60 cm 799 kr, blomsterlandet. trädgårdshandskar 29 kr iKEa.

Vill du låna trädgårdsredskap? 
Kolla med hyresgästföreningen i ditt område. många har redskap och vissa till och med 

gräsklippare till utlåning för den som behöver.

Vill du göra om din uteplats? om 
du funderar på att utöka din uteplats med 
staket, plattläggning, anlägga en rabatt, 
eller något annat, kontakta oss för skriftligt 
godkännande först.

styling by bobutiken
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styling by bobutikenDet 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

ben & Jerry’s  
kämpar för miljön
ben & jerrys satsar på klimatet och agerar 
för en bättre miljö genom att vara involverade 
i flera olika projekt. Ett projekt de trycker på 
just nu är klimaträttvisa där de tillsammans 
med andra företag och privatpersoner vill få 
internationella ledare att arbeta för att energin 
år 2050 ska vara 100% ren. ben & Jerry's blev 
dessutom rättvisemärkt år 2013, så du kan med 
gott samvete njuta av deras goda glass.

FairtradE
genom att Välja Fairtrade-märkta produk-
ter (även kallad rättvisemärkt) bidrar du till att 
jordbrukaren fått ett rimligt pris för skörden. 
både odlare och anställda får förbättrade 
arbets-, levnads- och ekonomiska villkor. 
Fairtrade bidrar till att det lokala samhället kan 
utvecklas socialt och ekonomiskt genom till 
exempel nya skolor, bättre 
hälsovård och investeringar 
i jordbruket. märkningen 
hjälper till att motverka dis-
kriminering och barnarbete.  
samt påverkar demokratin 
och miljön i produktionen.

återvinn dina gamla 
kläder
att framställa kläder har en stor mil-
jöpåverkan och klädkedjan h&m har nu utan 
egen vinning börjat hjälpa konsumenterna 
återvinna sina gamla kläder istället för att de 
bara ska kastas. de gamla kläderna tas tillvara 
och handsorteras utifrån plaggets skick. är 
kläderna hela blir de till secondhandplagg och 
är plaggen trasiga används de som isolerings-
material eller så återvinner man fibrerna för att 
kunna göra nya kläder. Under 2014 samlade 
man in hela 7 684 ton kläder! 2015 kan inte 
annat än bli ännu bättre, så istället för att kasta 
dina gamla kläder i soporna, lämna dem i 
närmaste h&m butik. man får dessutom en ra-
battkupong för varje kasse som man lämnar in, 
max två per inlämningstillfälle men det går bra 
att lämna in hur mycket kläder man vill. 

klimatsmart tips, säg nej till 
reklam!
du kan spara på miljön genom att sätta upp 
en “ingen reklam tack” skylt på din brevlåda. 
du spar hela 50 kg papper på ett år, samt 
transporter och utsläpp som hör till.
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stadsodlat är helt klart på väg upp och det 
syns i hela Europa. runt om i världen sprider 
sig nu tanken på att land och stad inte behöver 
vara helt skilda från varandra. En storstad be-
höver inte bara vara betong och asfalt medan 
landet är något grönt och avlägset. man kan 
helt enkelt få det bästa av två världar även om 
man bor i stan.

vi värnar om miljön genom att äta ekolo-
giskt och närodlat. landsbygden värderas högt, 
men det betyder inte att stadsbor vill flytta ut 
på landet, utan att man vill leva ett grönt liv i 
stan med odlingar, fjärilar och bin bland husen.

du kan faktiskt odla alla grönsaker och 
rotsaker du behöver inne i stan såsom potatis, 
rödbetor, jordgubbar. Eller varför inte svarta 
och röda vinbär, jordärtskockor och lök?

ha din egen odling på balkong eller uteplats 
eller så kan du skaffa dig en kolonilott. Uppsala 
är faktiskt den stad som har flest kolonilotter per 
invånare i sverige. det går inte att få det mer 
närodlat än det du själv odlar på din balkong 
eller på din kolonilott. om du inte har möjlighet 
att odla själv så finns det massa närodlade 
produkter och närproducerat kött att köpa. 
sju gårdar i Uppland är sju mjölkbönder som 
gått samman och producerar ekologisk och 
närproducerad mjölk. 

 En viktig del i all odling, både i stan och på 
landet, är alla de bin som pollinerar plantorna. 
tyvärr har det de senaste åren kommit rap-
porter om hur bin dör i stora massor runt om i 
världen, och försvinner de kan vi säga hejdå till 
frukt och grönt. En stor del av allt vi odlar i EU 
behöver bin för skörd. här kan du göra skillnad 
med din lilla stadsodling. låt den blomstra 
av sådant som bina gillar så slipper de vara 
arbetslösa i staden. För när bin, sländor och 

fjärilar hittar till din odling då har du lyckats 
skapa ett ekosystem. 

Kolonilott
att skaffa en kolonilott är kanske det enklaste 
sättet att odla om du inte har tillgång till en egen 
trädgård. i Uppsala arrenderar kommunen ut 
mark till föreningar som i sin tur hyr ut lotterna 
till odlarna. varje förening har en köansvarig 
som man vänder sig till om man vill ha en 
ledig lott. För att få information och kontakt-
uppgifter till enskilda koloniområden ska du 
kontakta park- och driftansvarig på kontoret 
för samhällsutveckling, telefon 018-727 87 00.  

det gröna bostadsbolaget

samtidigt som att FlEr och FlEr Flyttar in till städErna, vill FlEr och FlEr lEva 
som på landEt. stadsodling, marKnadEr och EgEnodlad mat mitt bland hUsEn.

bo i storstan
men lev som på landet

matparKEn i gottsUnda
några minuters promenad från gottsunda 
centrum, på en stor äng ligger kollektiv-
odlingen matparken, mitt bland villor och 
höghus. i matparken är allt ekologiskt od-
lat, majs, bönor, alla tänkbara sorters kål, 
ärtor, mangold, rödbetor och en hel häck 
av jordärtskocka. alla som är medlemmar 
får odla grönsaker och örter till sitt eget 
hushåll på den gemensamma lotten, 
men hjälper varandra med odlingen och 
vattningen. perfekt för den som inte vill 
eller har möjlighet till en egen kolonilott. 
läs mer på: matparken.se
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det gröna bostadsbolaget

rurbanism En samman-
sättning av orden rural  
(lantlig) och urban. bo i 
staden men att leva som en 
lantis. rurbanism kallas den 
senaste gröna livsstilen som 
sveper över världen.

är du intresserad 
aV stadsodling? i så 
fall ska du komma in till 
bobutiken mellan  
den 20–23 maj.
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det gröna bostadsbolaget

först tVätten 
tvätta inte för få klädplagg utan försök fylla 
maskinen. ska du tvätta kläder med olika 
temperatur, så gå på lägsta gradtal eller ställ in 
tvättmaskinen på halv tvätt och anpassa mäng-
den tvättmedel. välj miljömärkt tvättmedel så 
är du med och puttar bort de sämre produk-
terna från butikshyllan. bra miljöval och sva-
nen finns i de flesta butiker. sköljmedlet kan du 
hoppa över, tvätten blir ren ändå. Fundera över 
hur viktigt det är för dig, om du klarar dig utan 
hamnar färre skadliga kemikalier i naturen.

En del kläder blir fräscha bara av att vädras 
och behöver inte ens åka in i maskinen. En 
bonus är att plaggen slits mindre.

dosera tVättmedel
det här med dosering av tvättmedel kan vara 
lurigt. Egentligen är det inte så svårt att få till. 
du som bor i Uppsala hör till de 20 procent av 
hushållen i sverige som har hårt vatten. vilket 
gör att tvättmedlet inte löddrar lika lätt. info 
finns på tvättmedelsförpackningen hur mycket 
tvättmedel som ska användas. (se tabell sid 16 

för hårdheten på vattnet där du bor.) skaffa 
också ett mått istället för att gå på känn när du 
doserar. då sänker du garanterat din årsför-
brukning av tvättmedel. Ett vanligt decilitermått 
funkar bra. 

torkning: att torka tvätten utomhus är det 
absolut bästa. torktumlare och torkskåp torkar 
tvätten men det går åt mycket energi. tumlaren 
drar upp till fyra gånger så mycket el som en 
tvättmaskin, eftersom luften värms under hela 
torkprogrammet. torkskåpet drar ännu mer el. 
Elförbrukningen för en torktumlare ligger runt 
5 kWh för en torkning av 7 kilo tvätt. det blir 
cirka 6 kronor per tvätt.

använd inte torktumlaren eller torkskåpet 
i onödan. om du inte behöver få tvätten torr 
snabbt kan du hänga in den i torkskåpet utan 
att starta det. skaka plaggen och häng upp dem 
på tork så minskar du behovet av strykning och 
mangling.

rengör filtret i torktumlaren efter varje 
användning – den fungerar effektivare och blir 
mer miljövänlig med rent filter.

tvättstUgans
bli

P

60°

60°40°40°

90°

30°

sortera

Ej vattentvätt Handtvätt, tvätta endast 
för hand. Max 40°C.

Vattentvätt i maskin 
(eller för hand om du vill)

Skonsam tvätt, maskinen 
ska vara halvfylld

 

Får ej strykas Låg temperatur (högst 110°C) 
Polamid, (nylon), akryl.

Vattentvätt i maskin 
(eller för hand om du vill)

Skonsam tvätt, maskinen 
ska vara halvfylld

 

Vattentvätt i maskin 
eller i balja

Vattentvätt i maskin 
eller i balja

Mellantemperatur (högst 150°C), 
Ull, natursilke, polyester

Hög temperatur (högst 200°C) 
Bomull, lin, viskos, mocka

Klorblekmedel får 
ej användas

Dropptorka

PlantorkasTorkas hängandeTorktumlas

Får ej torktumlasEndast kemtvätt Ej kemtvätt

tvätta  torka  vika

Tvätt & Etikett

Ylle/Ull

tvätt och EtiKEtt
i ett hyreshus är det många grannar som 
ska dela på en och samma tvättstuga. 
därför är det jätteviktigt att alla hjälps åt 
och håller snyggt och rent. tyvärr är det 
inte alla som städar efter sig i tvättstugan, 
hur mycket vi på Uppsalahem än infor-
merar och skyltar om hur det borde vara. 
men låt inte tvättstugan bli en deppstuga! 
om du vill, informera gärna dina grannar 
om att gemensamma lokaler är ett ge-
mensamt ansvar. men ibland får man nog 
lov att acceptera att en granne lämnat 
ludd i torktumlaren eller tvättmedel på 
golvet, för att undvika att det blir en tråkig 
energitjuv i din vardag. håll tummarna 
för att de tänker på den som kommer 
efter nästa gång!

att-göra-lista
1. torka av tvättmedel från tvättmaskinerna
2. rengör tvätt- och sköljmedelsfacken 
med en borste
3. rengör torktumlarens luddlåda
4. rengör torktumlarens filter
5. moppa golvet
6. stäng fönster och dörrar
7. släck lampan

Viktigt!  
om något är trasigt  

i tvättstugan så felanmäl 
till ditt områdeskontor. vi 

reparerar felet så  
fort vi kan.

 hJältE
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60°

60°40°40°

90°

30°

sortera

Ej vattentvätt Handtvätt, tvätta endast 
för hand. Max 40°C.

Vattentvätt i maskin 
(eller för hand om du vill)

Skonsam tvätt, maskinen 
ska vara halvfylld

 

Får ej strykas Låg temperatur (högst 110°C) 
Polamid, (nylon), akryl.

Vattentvätt i maskin 
(eller för hand om du vill)

Skonsam tvätt, maskinen 
ska vara halvfylld

 

Vattentvätt i maskin 
eller i balja

Vattentvätt i maskin 
eller i balja

Mellantemperatur (högst 150°C), 
Ull, natursilke, polyester

Hög temperatur (högst 200°C) 
Bomull, lin, viskos, mocka

Klorblekmedel får 
ej användas

Dropptorka

PlantorkasTorkas hängandeTorktumlas

Får ej torktumlasEndast kemtvätt Ej kemtvätt

tvätta  torka  vika

Tvätt & Etikett

Ylle/Ull
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det gröna bostadsbolaget

ren tVätt För att sängkläder och andra 
saker ska bli riktigt rena så kan det vara bra 
att tvätta i 60°. 40° kan vara för kallt för att 
bli av med vissa bakterier.

sVettlukt  ibland tar inte en vanlig tvätt 
bort svettlukt från träningskläder. då kan 
du lägga kläderna i en hink med vatten och 
ättika innan tvätten. Fyll en 10-litershink 
med vatten och häll i 2 dl ättika. låt kläderna 
ligga ett tag och tvätta sedan som vanligt i 
maskinen.

ättika Funkar även mot att få bort annan 
lukt som till exempel röklukt. häll upp i en 
liten skål och ställ i rum som luktar illa!

gamla gula fläckar  ibland får dina 
vita kläder gula fläckar som verkar omöjliga 
att få bort. men det är de inte! blanda lika 
delar bikarbonat och vitvinsvinäger, rör om 
tills det blir en smet. smeta på över den gula 
fläcken, låt verka i 15–20 minuter. in i maski-
nen och vips så är plagget som nytt.

tVättmaskin i lägenHeten
du kan enkelt beställa en tvättmaskin till din 
lägenhet från Uppsalahem, som du sedan 
betalar för via din hyra under 6 år. hur mycket 
du får betala beror på hur mycket jobb det 
är att installera tvättmaskinen. tyvärr är inte 
alla bostäder gjorda för tvättmaskin. Kontakta 
bobutiken om du vill veta hur det skulle funka 
hemma hos dig.
 
köp en egen tVättmaskin
du kan själv köpa tvättmaskin och installera 
under förutsättning att arbetet utförs fackman-
namässigt – det vill säga lika bra som om en 
fackman skulle ha gjort arbetet. vill du ha hjälp 
med installationen av en egen inköpt tvättma-
skin kan vi göra det åt dig till en kostnad.

HårdHet i uppsalas dricksVatten
almunge 8
Uppsala 8
länna 8
gunsta 8
storvreta 15
björklinge 10
bälinge 16
vänge 17

hUsmorstips!
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nej, Uppsalahem tillåter inte grillning på 
balkongen. dels så medför det en brand-
risk och grillosen kan störa dina grannar. 
men det finns massa fina grillplatser i alla 
bostadsområden.

bor man inne i stan är balkongen guld värd. 
att kunna dricka sitt morgonkaffe ute i solen, 
dricka vin med vännerna på kvällen, eller, 
för den som är äldre – ett sätt att komma ut 
även om man inte har hjälp.

det är många med olika viljor som vill kunna 
njuta av balkongen. men det finns en hel del 
som kan störa balkongfriden. grannar som 
matar fåglar, grillar, skakar mattor eller röker, 
är topplistan på vad som irriterar mest. 

om man bor i en lägenhet måste man 
såklart stå ut med enstaka störningsmoment. 
men om man upplever återupprepade stör-
ningar ska man ta kontakt med Uppsalahem.

1. de bästa alternativen för miljön är kol- 
och elgrill. Köp kol eller briketter som 
är märkta sis (ej kemiskt behandlat trä) 
eller Fsc (trä från ansvarsfullt skötta 
skogsbruk).

2. tändvätska är en riktig miljöbov.

3. använd en skorstenständare, alterna-
tivt en eltändare som också är bra för 
miljön, särskilt om du använder för-
nybar el. vi kan lova dig den perfekta 
grillglöden.

4. använd inte engångsgrillar! aluminium 
orsakar mycket utsläpp när de tillverkas. 
Köp en liten bärbar kolgrill som du lätt 
kan ta med dig när du ska grilla.

5. grilla vegetarisk mat! svenskt och 
närodlat – sommaren är ju en härlig 
säsong för våra egna råvaror.

tänk på miljön
när dU tändEr 
grillEn!

nU KansKE dU Undrar om man Får grilla på balKongEn? 
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uppsalaHem jobbar varje dag med att 
minska vår klimatpåverkan, i både stort och 
smått. till exempel har vi sedan 2008 minskat 
oljeanvändningen med 96%. när vi bygger nytt 
tänker vi klimatsmart. vi håller 20° i alla våra 
bostäder, vilket är toppen för miljön. 

klimaträtt
i Frodeparken, Uppsalahems svanenmärkta 
hus med nordens största solcellsfasad, pågår 
det just nu ett spännande projekt som ska  
inspirera och göra det möjligt för de som 
bor där att leva mer klimaträtt. till sin hjälp 
får de som valt att delta i projektet en app 

som registrerar deras dagliga koldioxid-
utsläpp. appen räknar sedan om hus-
hållens mat, boende, transport och övrig 

konsumtion till koldioxidutsläpp och ger 
sedan återkoppling på familjen/personens 
klimatpåverkan. 

ändra leVnadsVanor
deltagarnas utmaning under projektets gång 
är att dra ner så mycket som möjligt på sitt 
koldioxidutsläpp. genom appen kan de se hur 
de lyckas. tanken är att man ska byta ut vissa 
av sina levnadsvanor mot andra likvärdiga som 
är bättre för miljön. Uppsalahem hoppas att 
projektet ska göra det möjligt för deltagarna att 
minska sitt klimatavtryck med 40% utan någon 
större ansträngning. 

de senaste 20 åren har världen utvecklats massor! vi är fler som har pengar, kan resa och köpa saker. indu-
strin och ekonomin har skjutit i höjden och med det också koldioxidutsläppen. världens ledare verkar ha 
svårt att komma överens om hur vi ska minska utsläppen, men det betyder inte att vi vanliga människor inte 
kan göra något. alla kan minska sina utsläpp. hela tiden förbättras klimatsmart energi som vind-, sol- och 
vattenkraft!

det gröna bostadsbolaget

*bilpool nu har du möjligheten att för 
endast 100 kronor ansluta dig till sun-
fleets bilpool, sedan betalar du bara halva 
månadsavgiften de första 6 månaderna. 
gå in på www.sunfleet.com om du vill 
veta mer. ange företagskod: uppsalahem 
och kampanjkod: uppsalahem2015 när 
du anmäler dig.
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• Shoppa loss på second hand när du behöver något. Ibland kan 
man göra fina fynd både bland kläder och husgeråd.

• Vill du handla nya kläder så har många butikskedjor kollektioner 
som är ekologiska eller gjorda på återvunnet material. 

• Sopsortera ditt sopavfall. Framförallt aluminium, glas och batterier
• Panta dina burkar och petflaskor.

• Välj produkter där förpackningen inte är överförpackad i flera lager 
med plast.

• Ta alltid med tygkasse när du handlar. 

även om du inte bor i Frodeparken kan du själv göra samma åtgärder som de i projektet och minska din 
klimatpåverkan när det kommer till transport, mat, och boende. här följer några tips på hur du kan minska 

dina koldioxidutsläpp och hjälpa till att hejda klimatförändringarna.

• Ät mindre kött, eller sluta att äta kött helt.
• Vill du äta kött, välj hellre fisk och kyckling än ko och gris.

• Köp ekologiskt odlad mat.
• Handla råvaror efter säsong så har det gått åt mindre energi till att ta 

fram produkterna.
• Handla närodlat för att dra ner på transportsträckorna.

• Ta tillvara på matrester och släng mindre mat.

• Släck alltid lamporna när du lämnar ett rum. 
• Dra ut kontakter till laddare och annat som konstant drar ström eller 

står på stand by.
• Fyll alltid tvättmaskinen! Lyckas du inte fylla den så var noga med att 

ställa den på halv maskin. 
• Äldre kylar och frysar kan dra mycket mer ström än man kan tro, kolla 

om det är värt att investera i nya vitvaror.
• Byt ut dina gamla glödlampor mot lågenergilampor.

• Välj buss eller cykel istället för bil.
• Vid längre resor är det bättre att åka tåg än att flyga.

• Samåk flera i en bil istället för att ta två bilar.
• Elbilar eller hybridbilar är bra alternativ till den traditionella bilen

• Även här är det bra att planera olika inköp för att  
dra ner på resorna. 

• Gå med i en bilpool* så minskar du onödiga bilresor men har ändå 
alltid tillgång till en bil när du behöver den.

tEsta lEva Klimaträtt dU ocKså!
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Picknick i gröngräset
picKnicK-säsongEn är äntligEn här! pacKa picKnicKKorgEn FUll mEd godsaKEr 
som minipaJEr, smörgåsar och smasKiga dEssErtEr och gör dig rEdo För vardags-
lyx i gröngräsEt.  av: emma sundH  Foto: emily daHl  
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HemtreVligt

perfekt pannacotta med Hallon
4 portioner

smaskig efterätt som du enkelt kan ta med dig 
på picknicken. servera i burk, så slipper du 
onödigt kladd och spill. 

5 dl vispgrädde
1 tsk vaniljsocker
0,5 dl strösocker
3 st gelatinblad

gör så Här: lägg gelatinbladen i en skål 
med vatten, så att de löser upp sig. häll 
vispgrädde i kastrull och tillsätt vanilj- och 
strösocker. Koka upp under omrörning. sänk 
värmen och låt sjuda i någon minut. tag av 
kastrullen från plattan. Fiska upp gelatinbladen 
ur skålen, krama ur vattnet och lägg ner bladen 
i kastrullen. vispa tills gelatinet ha löst sig och 
häll sedan upp smeten i burkarna. låt svalna 
och ställ därefter in i kylen i minst två timmar 
så att pannacottan stelnar. servera tillsammans 
med färska hallon.  

smarriga smörgåsar
4 portioner

8 skivor bröd
2 dl crème fraiche
2 kycklingfiléer
1 paket bacon
2 ekologiska tomater
ruccola
salt
peppar
ett knippe gräslök

gör så Här: rosta formbröd i brödrost eller 
lägg brödet i lätt smörad stekpanna. rosta tills 
brödet får fin färg. låt svalna. banka ut kyck-
lingfiléerna, salta, peppra och stek den därefter 
i smörad stekpanna i 6–7 minuter på varje 
sida. skär ett snitt i filéerna för att se till att de 
är genomstekta innan du tar av stekpannan 
från plattan. lägg filéerna för att svalna på en 
skärbräda. Knaperstek bacon och låt rinna av 
på hushållspapper. 

bred crème fraiche på brödskivorna. vill du ha 
mer smak och krämighet? byt ut mot phila-
delphiaost. skiva kyckling och tomat i tunna 
skivor. lägg dem på brödet tillsammans med 
bacon och ruccola. salta, peppra och klipp 
över lite färsk gräslök. lägg ihop bröden två 
och två, dela dem på diagonalen och stick en 
cocktailpinne igenom för att hålla alla godsaker 
på plats. 

matiga minipajer
Cirka 10 pajer

goda pajer i portionsformar passar utmärkt 
i gröngräset. smart, enkelt och försvinnande 
gott. 

2 dl vetemjöl
1 dl grahamsmjöl
125 g smör
2 msk kallt vatten
10 soltorkade tomater
1 paket fetaost
2 ägg
2 dl mjölk
salt
peppar

gör så Här: sätt ugnen på 225 grader. 
måtta upp vete- och grahamsmjöl i en bunke. 
tillsätt tärnat smör. Knåda ihop till en jämn deg 
med hjälp av händerna. häll i vatten och jobba 
ihop till en slät, fin deg. tumma ut degen i de 
veckade tartlettformarna, så att degen täcker 
både botten och sidor. ställ formarna på 
en plåt. tärna fetaost och hacka soltorkade 
tomater smått. Fördela i formarna. vispa ihop 
ägg, mjölk, salt och peppar i en skål och häll 
därefter i formarna. grädda i mitten av ugnen i 
25–30 minuter. 

ytterligare smak? Klipp färsk persilja  
eller basilika över pajerna innan servering. 

tips!  
Pajer går alldeles finfint  

att frysa in. Ladda frysen  
inför picknicksäsongen 
med mängder av goda 

matpajer i mini -
format. 
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HemtreVligt

sallad på burk
4 portioner

servera klassisk ceasarsallad – på ett nytt sätt. 
nämligen i burk. skaka om, öppna och njut. 

4 skivor formbörd
1 dl olivolja 
2 kycklingfiléer
1 paket bacon
8 champinjoner
16 körbärstomater
smör
salt
peppar
mangoldsallad
färsk spenat
ruccola
parmesanost

dressing
1 vitlöksklyfta
3 sardellfiléer
1 msk kapris
2 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
1 dl parmesanost
salt och svartpeppar
1 citron

gör så Här: gör krispiga krutonger genom 
att steka tärnat formbröd i olivolja. tag av stek-
pannan från plattan när krutongerna fått färg. 
låt svalna. salta och peppra kycklingfiléerna. 
Klicka i smör i en stekpanna och lägg därefter i 
de kryddade filéerna. stek dem på båda sidor 
tills de fått fin färg och är väl genomstekta. 
Knaperstek därefter bacon. låt både kyckling 
och bacon svalna på en skärbräda. 

skiva champinjoner och lägg dem längst ner i 
burken. lägg därefter i körsbärstomaterna (dela 
dem på mitten om du vill), skivad kycklingfilé 
och bacon. se till att både kyckling och bacon 
är sval, så undviker du kondens som gör sallad 
och grönsaker trötta.  

toppa med mangoldsallad, ruccola, färsk 
spenat, de krispiga krutongerna och riven 
parmesanost. 

ta gärna med smaskig dressing 
att klicka i burken. dressingen gör du 
genom att blanda finhackad vitlök, sardeller och 
kapris med crème fraiche, majonnäs och riven 
parmesanost. ringla lite citronsaft i dressingen 
för extra syrlighet. voilá!

läskande (ocH superenkel) lemonad

ladda upp med en läskande god törstsläckare. 
Ett måste på picknicken! 

1 dl socker
1 liter vatten
4 citroner

gör så Här: Koka upp socker och vatten 
i en kastrull. när sockret har löst sig, tag av 
kastrullen och låt blandningen svalna. riv 
skalet av en citron med hjälp av ett cestjärn 
och pressa juicen ur alla citroner. blanda ner 
rivet och juicen i sockerlagen. låt stå kallt i ett 
par timmar. servera i praktiska flaskor med lock 
tillsammans med citronskivor. 

tips!  
Ta med bär av  

alla de slag. Gott, lättätet 
snacks och ljuvlig  

ingrediens i drinken. 

inKöpslista: röd, 3-växlad cykel, 3 595 kr, cykelkorg, 295 kr, Stålhästen. blommiga rislampor, Myrorna. vita, solcellsdrivna rislampor, 79 kr, Clas Ohlson. rosa och blå linnekudde, 249 kr, 
EM Home. randig kudde, 59 kr, Ica Hemma. skor, 899 kr, Maguba. ljuslyktor, 10 kr, Clas Ohlson. picknickkorg, vintage. pläd turkos Claudia, 625 kr, Klippan. randig matta, 149 kr, Ica 
Hemma. skål, 99 kr, tallrik 219 kr, Swedish grace, Rörstrand. trälåda, vintage. glasflaska, 19 kr, Clas Ohlson. glasburk med patentlock eller metallock, 29 kr, Lagerhaus. glasburk utan lock, 
Emmaus. tartelettform, 49 kr/6-pack, Clas Ohlson. 
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HemtreVligt

att Vi i sVerige älskar att äta utom-
hus är väl inte konstigt. Efter den långa vintern 
gäller det att ta igen allt förlorat ljus. så packa 
picknickkorgen för en fest i det gröna! runt om i 
Uppsala finns det en massa fina smultronställen 
som passar perfekt att upptäcka på sommaren. 
några ligger så pass nära att du kan gå dit. 

tunåsen – Högsta punkt i  
g:a uppsala
tunåsen är en del av Uppsalaåsen och ca 30 
meter hög. när du tagit dig upp till toppen 
belönas du med fantastiska vyer över Uppsala 
och omgivande lerslätter. åt söder ser du 
Uppsala domkyrka i fjärran och åt nordost får 
du en fin vy av gamla Uppsala kyrka.

tallarna i kronparken
Kronparken är inhägnad och här betar djur 
för att hålla terrängen öppen. men det finns 
många grindar där du kan komma in och ut. 
Flera lättvandrade stigar leder dig in i tallsko-
gen där 20 små informationsskyltar berättar 
om växterna, djuren och parkens historia. En 
av skyltarna står vid länets grövsta tall!

trollskogen i stadsskogen
trollskogen är en del av stadsskogens naturre-
servat. sedan slutet av 60-talet har trollskogen 
fått sköta sig själv. döda träd lämnas kvar på 
marken till glädje för skalbaggar och andra in-
sekter. ingen avverkning sker. nu håller platsen 
på att utvecklas till en riktig naturskog.

kung björns Hög, passar äVen bra 
för barn
på sommaren betar får i hagen där högen ligger 
och håller markerna öppna. ta gärna med 

picknickkorgen och slå dig ner på berghällarna 
i den blomsterrika hagen. tittar du närmare på 
hällarna ser du repor som inlandsisen gjort för 
länge sedan.

fågeltornet Vid öVre föret
vid övre föret sväller Fyrisån till en liten sjö. 
här rastar och häckar många fåglar, mest änder 
och vadare. du kan få se knipa, vigg och kricka, 
men även skedand, kungsfiskare och kornknarr. 
har du tur flyger den tjusiga kärrhöken förbi 
på jakt efter små gnagare och grodor. Under 
vintern är övre Föret oftast isfritt och ett viktigt 
tillhåll för sjöfåglarna.

ViltVattnet, passar äVen bra för 
barn
vill du ha en lätt promenad, kanske med 
småttingar i släptåg, till en grillplats i skogen? 
pröva gärna viltvattnet i vedyxaskogen. på bara 
några kilometers avstånd från staden leds du 
längs slingrande vägar ut till en parkering mitt 
ute på landet. här möter slätten skogen och 
det finns massor av rymd. gå in i skogen längs 
grusvägen och efter några hundra meter når 
du viltvattnet. det är en kort och lättgången 
promenad genom trevlig skog. här kan du 
hitta blåbär på sommaren och kanske någon 
svamp på hösten.

Smultronställen 
i Uppsala

Hitta fler smultronställen! vill du hitta fler bra utflyktsmål både för familjen och för den 
ensamme vandraren. går in www.upplandsstiftelsen.se/naturtipset och ladda ner deras app natur-
tipset. där finns 80 smultronställen utmarkerade och förklarade på en karta. 
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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

hittaut.nu 2015
nu drar Hittaut igång igen! Kom 
igång och rör på dig samtidigt som du letar 
checkpoints och upptäcker nya platser runt 
om i Uppsala.

med kärlek för Hus ocH Hem Just 
nu planerar vi för förnyelse i storvreta, 
på Kilsgärdesvägen och ärentunavägen. 
ombyggnaden kommer innebära reno-
vering av lägenheter och gemensamma 
utrymmen. målet är att efter ombyggna-
den kunna erbjuda moderna, funktionella 
och energieffektiva lägenheter.

5  
snabba 
frågor!
kennet fröberg, jobbar som förvaltare 
med en del sidouppdrag som till exempel 
tillgänglighetsfrågor.
 
berätta Vad du Har för spännande 
på gång i eriksberg just nu?
vi på Uppsalahem jobbar tillsammans med 
Uppsala kommun och gör en tillgänglighets-
inventering av områdena. Från parkeringen, 
till trapphuset och fram till lägenhetsdörren. vi 
gör ingen inventering i lägenheterna.
 
Vad är en tillgängligHetsinVente-
ring? vi tittar efter sådant som gör det svårt 
för exempelvis rörelsehindrade att ta sig fram 
med rullstol eller rullator inne i trapphus, tvätt-
stugor, källare. är det tillgängligt för synskadade 
när det till exempel gäller markeringar på 
trappsteg eller talande hissar.
  
Varför är det Viktigt? det är viktigt för 
alla att kunna ta sig fram lika enkelt oavsett 
vem man är. att man sitter i rullstol ska inte 
vara ett hinder för att man inte kan ta sig fram.
 
Vad kommer att Hända sedan? när 
inventering är gjord ser vi hur läget ser ut och 
vad vi har att jobba med framöver. det är där-
för svårt i nuläget att säga vad som kommer att 
hända. Först gör vi tillgänglighetsinventeringen 
därefter vet vi hur vi går vidare.
 
kan jag som Hyresgäst Höra aV mig 
om jag Har några synpunkter om 
tillgängligHet? ni är hjärtligt välkomna 
att höra av er med frågor eller någon synpunkt. 
det är det vi lär oss av…

Uppsalahem har ett 80-tal säsongs och sommarjobbare, några börjar nu i maj och resten i juni.

sommarlov
nu är det dags att anmäla sig till Uppsala-
hems sommarskolor. på schemat står, friidrott, 
basket, dans och teater. För mer information 
och anmälan gå in på www.uppsalahem.se och 
läs mer på nästa uppslag.

bostadsförmedling
uppsalaHem ocH studentstaden är 
helägda kommunala bostadsbolag och omfat-
tas av förslaget om en bostadsförmedling i 
Uppsala. inga övergångsregler är beslutade 
än. inga förändringar kommer att ske förrän 
tidigast 2016. har du åsikter om den planerade 
bostadsförmedlingen mejla: bostadsformed-
ling@uppsala.se. håll dig uppdaterad på  
www.uppsala.se/bostadsformedling.
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ett leVande uppsala

på gång i Uppsala
23–24 maj kulturernas karneVal 
En folkfest för att hylla Uppsalas kulturella 
mångfald. botaniska trädgården kommer 
att sprudla av färg, musik och dans från 
världens alla hörn.  på de tre scenerna blir 
det konserter med stora artister varvat 
med lokala band och dansframträdanden, 
teater, cirkus och workshops. som 
barnfamilj kan ni även besöka ”barni-
valen” med aktiviteter, mat- och 
hantverksmarknad, samt konst och 
smycken. läs mer: kulturernaskarneval.se

30 maj kajs kalasdag – en fest 
för Hela familjen!
Fyrishov firar Kaj Krokodil fyller år och det 
blir roliga aktiviteter, bad och uppträdan-
den på Kajs Kalasdag på sommarbadet.  
Fri entré till utebadet.

15–18 juni tidsresa till 1600- 
talet för barn 
Upplandsmuseet arrangerar en tidsresa 
för barn i åldrarna 6–12 år. besökarna får 
kolla på Erik dahlbergs 1600-tals gravyrer 
på museet. det provas olika gamla 
konstnärliga tekniker i fotografi, tryck och 
teckning i verkstaden och de ger svar på 
funderingar kring hur man klädde sig, 
vad man åt mm. anmäl dig på konst-
museum@uppsalahem.se och läs mer  
på deras hemsida, www.uppsalakonst-
museum.se/

15–17 juli sommarkul med 
rädda barnen
vardagar mellan kl. 11–14 finns sommar-
kul här för barn i åldrarna 7–11 år. det 
kommer att finnas många roliga utomhus 
och inomhus aktiviteter. barnen som går 
på sommarkul kan även se fram emot 
att få gå på disco och gör en bussutflykt 
till Furuviks djurpark tillsammans med 
en förälder. För mer info besök www.
uppsalahem.se/sommarskolor

Fler bostäder i ett attraktiva sala backe

uppsalaHem är med och stöttar valborgsfirandet i Uppsala genom att delta i forsränningen. 

fruktHuset byggs om till lägenheter. den 
gamla Konsumlokalen i sala backe har blivit 

fyra lägenheter, uthyrning av de fina lägen-
heterna börjar i sommar.
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ett leVande uppsala

anna pEtrUs parKsnart är det 
sommarloV!
Bara ett stenkast från bostadsområdet Industristaden ligger 
Klättercentret som drivs på uppdrag av Uppsala kommun. 
Hit letar sig både barn och vuxna för att ägna sig åt både 
klättring, parkour eller åka i skateparken. Allt ryms under 
samma tak! tExt: elin staHre
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från utsidan ser Klättercentrets lokal 
på Kungsgatan 66 ganska trist och öde ut, 
men på insidan sjuder den av liv. I centrets 
skatepark samsas ungdomar på skateboard, 
kickbike, bmx och inlines för att åka i 
ramperna och utöva olika trix på de upp-
höjda avsatserna. Bara några meter därifrån 
svingar sig ett annat gäng i parkourdelen 
och övar landningstekniker och ytterligare 
några ungdomar övar på klätterväggarna.  

nya stjärnor
Yngst på plats för dagen är 5-åriga Nova 
Saglam tillsammans med pappa Zihni. Det 
är Novas första gång på centret och hon ska 
få testa på klättring. Pappa Zihni instruerar 
och stöttar henne när hon med stor talang 
tar sig upp längs klätterväggen. – Det var 
svårt men jätteroligt, säger hon stolt efteråt. 
Brolin, Maja 9 år och Selma, 8 år är på 
centret varje söndag för att skejta.  
– Det började med att pappas kompis åkte 
och vi tyckte att det såg kul ut så då vi ville 
testa, säger Maja. Nu har tjejerna åkt i ett 
halvår och har inga planer på att sluta.  
– Det är jättekul att åka, speciellt när man 
lär sig nya trick och sätter dom, tycker 
Selma. Båda har ramlat många gånger 
innan de lärde sig åka upp för rampen, 
men ingen har blivit illa skadad. – Det har 
såklart gjort ont, men det är bara att hoppa 
upp igen, säger de glatt innan de ställer 
sig på brädan igen och sparkar iväg genom 
skateparken.

ett leVande uppsala

uppsalaHems  
sommarloVs-
aktiViteter
i sommar har alla barn som bor i ett 
Uppsalahemhus möjlighet att anmäla sig 
till ett sommarläger helt kostnadsfritt. välj 
mellan något av följande:

dagläger på 4H gårdarna
Vecka: 25–27 ocH 33

välkommen till gränby & årsta 4h-gårdar 
för barn mellan 5–12 år, umgås med
gårdens djur, leka och lära känna nya 
vänner. barnen får själva välja vilken 
grupp de skall vara med i. 

läger på lantgård bäcksäter 
(tierp)
Vecka: 25 till 33 

För dig mellan 10–13 år, testa att bo på 
en bondgård med en hel veckas mys 
med djur och stoj med vänner. bekanta 
oss med bondgårdens djur, som hästar, 
getter, grisar och kaniner och hjälper till 
med skötseln. även bad, lekar, matlag-
ning, skogsströvningar, myskvällar runt 
lägerelden och mycket mer.  värde: 2 500 kr 
(Uppsalahem har 2 platser varje vecka.)

friidrottsläger med uppsala 
friidrott
Vecka: 25, 26, 27, 32 ocH 33.

sommarfriidrottskola som vänder sig till 
barn 6–12 år. här tränar vi framförallt 
friidrott – men kombinerar även detta 
med bollsport när vi är inomhus

summer dance camp
Vecka: 25, 26 ocH 33 

dance camp bjuder på roliga aktiviteter 
med olika dansklasser och dansstilar så 
som; disco, hiphop, breakdance, Jazz, 
balett, dancemix, popping/locking. 
åldersindelning tillämpas under lägret. 

teaterskola med  kulturparken 
Vecka: 26

prova på dans, sång och teater och träffa 
nya kompisar i Uppsalahems festlokal 
arken på skomakargatan 2. medtag egen 
matsäck till lunch. mellanmål och dryck 
serveras. anmälan görs via www.uppsala-
hem.se/sommar

öppettider
måndag–torsdag kl 10:00–22:00
Fredag–söndag kl 10:00–20:00
pris: 125 kr för vuxna och 65 kr för 
barn, vuxna som bara följer med sina 
barn går in gratis. www.klattercentret.se

sommarläger Under sommaren 
erbjuder Klättercentret sommarläger för 
barn i åldrarna 7–15 år. Under lägrets 5 
dagar får man testa på både skate, klätt-
ring, kickbike och parkour. lägren som är 
under dagtid mellan 10–15 pågår under 
vecka 25–33. pris: 2 750 kr/person inkl 
utrustning.



28  HEMLÄNGTAN – UppsalahEm nr 2 2015

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

toaletten är ingen papperskorg! Det 
enda man får spola ner i toaletten är kiss, 
bajs och toalettpapper. Om du spolar 
ner något annat och det blir stopp, är 
det du som måste betala för att få stop-
pet fixat och det kan bli dyrt.

bonus till dig som Varit uppsala-
Hemkund i öVer 30 år.  bonus (kvarbo-
enderabatt), betalas ut till dig som bott hos 
Uppsalahem i minst 30 sammanhängande år. 
bonus betalas ut tidigast det trettioförsta året 
efter inflyttning. till exempel inflyttning 1984 
ger utbetalning 2015.

bonusen dras från hyran i juni och december 
enligt nedan.
• 31-40 år: 1200kr (2 gånger/år)
• 41 år och mer: 1800kr (2 gånger/år)

du som kund måste själv anmäla att du vill 
ha kvarboenderabatten. För att få ta del av 
bonusen, måste man komma in med underlag 
som styrker boendetiden hos Uppsalahem. 
t ex kopior av hyreskontrakt eller utdrag ur 
folkbokföringen samt personbevis. Utdrag ur 
folkbokföringen före 1991 kan beställas från 
landsarkivet.

Underlaget för bonus skickas sedan till 
Uppsala hem och har du frågor kring din kvar-
boenderabatt kontakta oss. alla får Ha Husdjur som hund och katt i 

sin lägenhet (om du inte bor i ett pälsdjursfritt 
hus). men det är viktigt att tänka på sina grannar, 
så att de inte besväras eller störs av ditt husdjur. 
visa hänsyn så blir allt enklare och din bästa 
vän kan även bli grannarnas vän. 

Hund  
– ha alltid din hund i koppel, både i trapphuset 
och när du rastar den i bostadsområdet. För 
även om du har världens mest väluppfostrade 
hund så finns det många som är hundrädda.  
– hör gärna med dina grannar om det är så att 
hunden skäller när du inte är hemma.
– plocka alltid upp bajs efter din hund och 
släng hundbajspåsen i närmaste soptunna.
- om hunden är våt kan du gärna torka av den 
innan du går in i trapphuset.

katt 
 – håll din katt under god uppsyn och se till att 
den inte uträttar sina behov i lekparker  
och sandlådor där barn leker.
– tänk på personer med pälsallergi.  
rengör till exempel torktumlarfiltret i tvätt-

stugan från eventuella rester av katthår.
– släng alltid kattsand i hushållssoporna,  
aldrig i toaletten.

Husdjur Vid felanmälan vid felan-
mälan behöver vi på Uppsalahem komma in i 
din lägenhet. tänk på att meddela om du har 
husdjur hemma. vi som jobbar i din lägenhet 
behöver kunna arbeta utan att bli störda. har 
du funderingar kring att ha husdjur i lägenhet 
är du välkommen att kontakta ditt områdes-
kontor.

våra bästa vännEr andras ovännEr!

persienner 
om du Vill Ha persienner hemma kan 
du själv sätta in det i dina fönster, det ingår inte 
som standard i bostaden. om de sedan går 
sönder eller behöver bytas, så är det också nå-
got du måste göra. detsamma gäller persien-
ner som hyresgästen innan dig lämnat efter sig. 
tänk på att montera ljusa persienner, mörka 
persienner kan göra så att glaset spricker när 
det blir varmt, då får du själv stå för kostnaden 
vid byte av fönster. om du bor i ett nybyggt 
hus från 2000-talet, fråga alltid din kvartersvärd 
innan du monterar in persienner, vissa klimats-
marta fönster tål inte persienner.

scHottis plisségardin, vit, 19 kr/styck, iKEa
Enkel att fästa i din fönsterkarm, utan att borra. 
Kan enkelt klippas till önskad storlek.

varmt ute varmt inne!
den efterlängtade sommarvärmen är 
äntligen här. tyvärr kan den även förvandla din 
lägenhet till en mindre bastu. här har du tips 
på att hålla värmen borta!

billigaste och mest miljövänliga sättet att hålla 
svalt inomhus är att hindra solvärmen att 
komma in:
1 dra för rullgardiner, persienner och gardiner.
2 håll dörrar och fönster på solsidan stängda.
3 ordna med ett rejält korsdrag på kvällen 
innan du går och lägger dig.

tack för att du bott så 
länge hos oss!
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uppsalaHem informerar

myror
invasion av myror är ett typiskt vårproblem. de 
kan invadera både hus och hem. En enda liten 
saftfläck kan snabbt locka till sig en halv myr-
stack, för när den första myran hittat en sötsak, 
lägger den ut ett doftspår som leder hundratals 
nya myror till platsen. 

genom enkla åtgärder kan man 
minska risken för inVasion aV 
myror:
• Tänka på att hålla rent, våttorka där myrorna 

gått för att eliminera luktspår.
• Håll efter sött spill av socker, saft och läske-

dryck eller kaksmulor i köket, framför allt 
under våren.

• Förvara mat i slutna behållare.
• Töm soporna ofta. 
• Låt inte mat och vatten till katten bli stående 

framme och locka till sig insekter.

getingar
på våren letar getinghonan boplats . det kan 
vara på alla möjliga platser, men ofta vid en 
takbjälke, i en ihålig vägg eller i ett gammalt 
sorkbo i marken. ta bort vårens första små 
getingbon. då är getingarna inte så många. 
senare på sommaren kan det vara farligt att ta 
bort ett bo.

tips för att minska risken för få ett 
getingstick:
• Ta bort getingbon tidigt på våren.
• Undvik häftiga rörelser när en geting närmar sig.
• Täck över kött och söta rätter om du sitter ute 

och äter.
• Undvik söta eller starka parfymer. 
• Drick inte ur en öppnad burk eller mörk 

flaska som stått ute.
• Bär inte kläder i starka färger eller spännande 

gula, ljusa färger.

bananflugor
bananflugorna är ett vanligt irritationsmoment 
där hemma under sommaren och de kan vara 
väldigt svåra att bli av med när de väl flyttat in. 

Här kommer några tips på Hur du 
kan ta i tu med dem!
• Lägg frukt och grönsaker i kylen kring 5 grader 

så håller de sig fräscha och du slipper flugor
• Se till att inte mata bananflugorna, så  

ha ingen frukt eller mat framme
• Töm sopor så ofta du kan(kasta aldrig  

gammal frukt i soporna)
• Torka alla ytor så ofta och noga du kan
• Flugorna trivs i fuktig jord som te x i ny-

vatttnade blommor, kanske kan du ställa ut 
blommor på balkong eller uteplats?

Efter att du eliminerat  
all mat som flugorna kan  
hitta hemma hos dig, så är det dags att  
försöka göra dig av med flugorna. 

Här kommer lite olika tips.
• Gör en vinägerblandning i ägg - 

koppar eller små skålar och ställ ut där  
flugorna är.

• Dammsug upp dem, ställ fram en banan och 
ta fram dammsugaren när alla flugor sitter och 
äter som bäst. (det är mycket viktigt att du 
sätter dammsugaren utanför dörren direkt 
efter att du stängt av den så att inte alla flugor 
flyger ut igen).

• Ställ fram en flaska med sockersaft med hål i 
locket så lockar det flugorna.

Viktigt! Upptäcker du att du har ovälkomna 
insekter hemma, kontakta anticimex direkt, 
075-245 10 00. Uppsalahem har ett avtal med 
anticimex och det ingår i din hyra att du får 
hjälp med skadedjur. ring så fort du får pro-
blem! obs! det är absolut inget att skämmas 
för. alla kan få skade djur hemma. det viktigaste 
är att bli av med dem, så att du kan känna dig 
trygg hemma!

nu när våren är här vaknar insekterna upp. getingar, myror och 
bananflugor är inte är så roliga att ha hemma, så här får du lite 
tips och råd vad du kan göra åt dina små ovälkomna besökare.

sol- och  
socKErdyrKandE småKryp

recept på  
Vinägerblandning  

(från Anticimex)
2 delar vinäger, 1 del sirap 
och 1 droppe diskmedel 

(utan ammoniak).
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Frågor 
& SVAr

jag Var inne på er Hemsida ocH 
sökte ny bostad. på en adress 
stod det korttidskontrakt,  
Vad betyder det? 

Ett korttidskontrakt kan vara ett bra boende 
för dig som precis flyttat hemifrån eller 
som är mellan två boenden. Ett korttids-
kontrakt löper tills vidare men kan med 
en månads uppsägningstid sägas upp av 
både hyresgästen och Uppsalahem. som 
sökande på ett korttids kontrakt behåller 
du din kötid och kan under tiden du bor i 
bostaden även söka andra bostäder.

Har du frågor som du vill ställa till Uppsalahem? 
Skriv till oss: hemlangtan@uppsalahem.se

min grannE ställEr alltid sin bil och blocKErar  
vägEn så Jag intE KommEr in i milJöstUgan,  
vad Kan ni göra åt saKEn?

en felparkerad bil kan ställa till mycket 
besvär både för dig och andra. det kan även 
vara en säkerhetsrisk om den blockerar framfart 
vid utryckningar. det du kan göra om du ser att 
någon står fel parkerad är att ringa bevaknings-
företaget protectus på tel: 018-60 27 70. de 
kommer då ut och bötfäller den felparkerade 
bilen. 

skulle du se samma bil felparkerad vid ett 

flertal tillfällen så kontakta både protectus och 
ditt områdeskontor. det kan då vara bra att 
uppge registreringsnummer på den felparkerade 
bilen. områdeskontoret kan inte åka ut och 
flytta på bilen men i mån av tid kan vi leta reda 
på ägaren samt ta ställning till ifall det behövs 
sättas in någon extra parkeringsbevakning i det 
området.

har du frågor?  
Webben har svaren!
nu lanserar Vi en ny Webbplats där du enkelt ska kunna få 
svar på allt du behöver veta. ställ din fråga i sökfältet och få svar direkt! 
Webben funkar lika bra på datorn som på telefonen. på webben kan 
du även se vad vi jobbar med just nu. du kan också läsa det senaste 
pressmeddelandet. Fördjupa dig i vår kundnära förvaltning och i vad vi 
bygger för nytt just nu. prenumerara på lediga jobb.  å såklart söka ny 
bostad!

Har du ett förstaHandskontrakt så
kan du byta med andra personer som också
har ett förstahandskontrakt. bytet kan ske både
mellan Uppsalahems hyresgäster eller hyres-
gäster hos olika hyresvärdar. men du måste 
alltid ansöka hos oss och få ett tillstånd för 
bytet. när du och din bytespart fått tillstånd 

för att byta bostad, tecknas nya hyresavtal och 
nuvarande kontrakt sägs upp. om ni därefter 
båda är överens om att flytta innan kontrakten 
börjar gälla, är det okej från vår sida, men det 
är upp till er och en överenskommelse mellan 
er. Kom ihåg att kontrakten ändå måste vara 
tecknade innan ni kan flytta. tänk också på att 

din boendetid nollställs när du säger upp eller 
tecknar ett nytt hyresavtal. om du inte vill byta 
bostad med annan person, kan du använda 
din boendetid för att söka bland lediga bostä-
der via vår webbplats. då gäller som vanligt tre 
månaders uppsägningstid.

Jag såg en annons på nätet om lägenhetsbyte och blev lite nyfiken på hur det fungerar. Kan jag 
byta lägenhet med till exempel min granne på andra sidan gatan som inte bor hos Uppsalahem?
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pyssEl 
& kNÅp

vilken hör till vilken?
Finn FEm FEl

hitta Ut!

r
e

b
u

s

+- Cl + -V+ cK =

sVar: vilKEn hör till vilKEn: vinbär - c - 4, tomat - d - 2, äpple - a - 3, Jordgubbe - b - 1 rEbUs: picknick rEbUs: picknick

Kan du lista ut vilken av frukterna eller bären som hör ihop med vilken blomma och 
vilket blad? dra streck mellan de du tror passar och färglägg dem i naturtrogna eller 
fantasifulla färger.

vinbär tomat äpple Jordgubbe

a b c d

1 2 3 4



ÖNSKAR ALLA VI PÅ UpPSALAHEM
GLAD SOMMAR!

Uppsalahem startade som en stiftelse 1946 med uppdraget att bygga bättre bo-
städer till Uppsalas barnfamiljer. Nu, precis som då, är uppdraget ett av de finaste 
man kan ha – människors hem. För oss är det viktigt att ge fler barn en trygg och 

rolig vardag. Förr byggde Uppsalahem barnstugor i områdena och ordnade film-
visning på helgerna i kvarterslokalerna. Idag bygger vi förskolor, spännande 

lekparker och ordnar aktiviteter på sommarloven. 
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