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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 när det är 
akut. Telefon 018-240 100 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. Övriga tider har du tillgång till vår stör-
ningsjour som du når på telefon 018-240 100.

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.

Porträtt Karin Andersson 4

Styling By Bobutiken 7

Julpyssel av Kreativa Karin 8

Det gröna bostadsbolaget 11

Tänk klimatsmart i jul och vinter  12
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BHåLL DIN 
BOENDEtID 
SOM KÖTID!

REGISTRERA DIG PÅ: http://www.bostad.uppsala.se och betala den årliga köavgiften kan du 
ta med din boendetid till Uppsala bostadsförmedling. Alla som inte har registrerat sig före den 
31 december 2016 kommer att förlora sin boendetid/kötid. Du kan ställa dina frågor direkt per 

telefon på 0771-71 00 00 eller skicka dina frågor till info@bostad.uppsala.se.  

Alla som bor hos Uppsalahem har till och med 
i år kunnat använda sin boendetid som kötid. 

Men i och med den nya bostadsförmedlingen för-
svinner den möjligheten. Därför måste du registrera 

dig hos Uppsala Bostadsförmedling senast den 31 
december 2016 så behåller du den boendetid som du 

har samlat på dig hos Uppsalahem.

 

VIKTIGT, VIKTIGT!

annons_hemlängtan_nr4_2016.indd   1 2016-11-22   15:54



HEMLÄNGTAN – UPPSALAHEM NR 4 2016    54  HEMLÄNGTAN – UPPSALAHEM NR 4 2016

PORTRÄTT PORTRÄTT

Karin Andersson är professionell pysslare och DIY-stylist. Hon driver ett av Sveriges största konton 
på Instagram under det namn hon är mest för, Kreativa Karin. Förutom det syns hon i TV-rutan, 
frilansar för företag och tidningar samt gör barnböcker och workshops för alla som gillar pyssel 
och att skapa. 

HEMMA HOS  
KREATIVA KARIN

VEM ÄR DU? 
Jag heter Karin Andersson men är mer känd 
som Kreativa Karin, jag brukar säga att jag är 
proffspysslare och mångsysslare. Jag jobbar 
heltid med mitt företag och frilansar för företag 
och tidningar och vill sprida mer pyssel-
glädje åt vuxna och barn! Jag bor på centrala 
Hisingen i Göteborg i ett radhus ihop med min 
man Jörgen och vår dotter Lena som är 6 år.

VAR BÖRJADE DET OCH VAR BOR DU NU?
Jag är uppvuxen i Märsta utanför Stockholm 
och bodde i min ungdom i London några år 
och spenderade många somrar jobbandes 
i Visby på Gotland. I Göteborg har jag bott 
sedan år 2000 varav de senaste 12 åren på 
Hisingen efter att jag träffade min man som är 
född och uppvuxen här.

VAD ÄR VIKTIGA INGREDIENSER I ETT 
HEM?
Viktiga ingredienser i ett hem är bra förvaring 
för alla grejer man behöver och att det är funk-
tionellt och trivsamt för alla som bor där.

HUR SKULLE DU BESKRIVA DITT HEM?
Vi gillar färg och design men blandar loppis-

fynd med praktiska möbler från IKEA. Jag gillar 
ordning men har väldigt mycket dekorationer 
och prylar överallt vilket inte alltid stämmer 
överens med min sinnesstämning. Jag älskar att 
göra om medan min man och dotter vill ha det 
som det är. Som tur var får jag oändligt utlopp 
för min kreativitet via mitt yrke. Jag har också 
en ateljé på 70 kvm där jag får bestämma helt 
själv över inredningen, en riktig dröm!

VAD ÄR DET PERSONLIGAFAVORITER I 
DITT HEM?
Mina favoriter hemma är nog våra fantastiska 
teak-stolar från 60-talet som vi fyndade på 
blocket. De är mjuka och sköna med hög rygg 
och jag klädde om dem med olika svartvita 
tyger när vi köpt dem. Det blev superfint men 
inte något jag längtar efter att göra om då det 
tog väldigt lång tid.

VILKEN ÄR DIN FAVORIT-PLATS/RUM I 
HEMMA?
Min favoritplats i hemmet är nog framför 
datorn. Det är där jag spenderar mest tid, jag 
formger mina böcker, redigerar bilder och job-
bar med grafisk design. Just nu är det den mest 
kreativa platsen i hemmet för mig.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU BLEV EN 
SÅDAN PYSSELMÄSTARE?
Jag vet inte varför just jag är så bra på att pyssla, 
det måste väl vara att jag älskar att prova nya 
idéer och är nyfiken på hur saker görs från 
scratch. Finns inte det pappret jag eftersöker 
lär jag mig rita mönster i datorn och skriver ut 
själv. Hittar jag inte rätt lampa designar jag min 
egen. Jag tror det bottnar sig i att jag älskar att 
skapa och sätta personlig prägel och genom 
pyssel får man prova så många olika tekniker 
och material. Jag har heller inget tålamod utan 
gillar snabba, enkla projekt.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Det bästa med mitt jobb är att jag bestämmer 
helt själv över min tid och mina projekt. Jag 
får oftast konstnärlig frihet, mina uppdrags-
givare kontaktar ju mig för att de gillar min stil 
och mina idéer och det är något jag är väldigt 
tacksam för. Tidigare jobbade jag som butiks-
kommunikatör och inredningsstylist och då 
handlade det mycket om att följa en bestämd 
mall eller hitta någon annans röst. Det passade 
INTE mig. Så jag uppskattar mycket att få göra 
min egen grej, jag har så mycket idéer som 
vill ut!

OM KARIN ANDERSSON
Gör: proffspysslare
Kommer ifrån: Märsta
Bor: i Göteborg
Familj: min man och  
min dotter Lena
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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 
vi! 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

VAR HÄMTAR DU INSPIRATION?
Jag hämtar inspiration från allt möjligt, jag gillar 
inredning, mode, färg, form, grafiska mönster 
och lekfulla detaljer. Jag följer fantastiska krea-
törer på Instagram och söker ofta på Pinterest 
efter specifika material när jag vill få lite hjälp 
på vägen till en idé.

NU ÄR DET DAGS ATT JULPYSSLA, VAD 
SKA MAN TÄNKA PÅ?
När det gäller julpyssel så kan man fundera lite 
på vilken stil man gillar, är det traditionellt, gra-
fiskt, färgglatt eller metaller? Börja med några 
enkla material, som papper eller färg, kanske 
kan du göra om en gammal juldekoration du 
redan har eller hittar på loppis? Jag älskar att 
måla om gamla elljusstakar eller förvandla 
vanliga julgranskulor till något roligare.

BÄSTA OCH ENKLASTE PYSSELTIPSET?
Är man inte en van pysslare behöver man 

komma igång lite, kreativitet föder mer krea-
tivitet så börja lite lätt och hitta någon som 
inspirerar dig på till exempel Instagram. Vissa 
pyssel behöver jag göra massor av gånger  
för att få det bra, så är det för många. På 
Youtube finns en uppsjö av superbra steg för 
steg-filmer, då är det bara att pausa när det  
går  för fort.

VILKA TRENDER KAN DU SE INOM PYSSEL?
En trend inom pyssel just nu är brush-lette-
ring, något som jag själv försöker lära mig lite 
smått, det är svårt men roligt! Det känns som 
om vi lämnar det grafiska och hårda och går 
mer mot mjuka former och utspädda akva-
rellfärger. Det är så svårt med trender.  
Jag kör bara på med det jag gillar och just nu 
är det mycket pandor, enhörningar, regn-
bågar, frukter och pastellfärger, en nya favorit 
är ljuslila. Material jag alltid älskar är kontakt-
plast, sprayfärg, dekorgummi och vanligt  

papper, finns mycket kul man kan göra med 
det.

5 KREATIVA TIPS 
1. Gilanger med tex små vimplar blir en 

fin dekoration på bokhyllekanten eller 
som dekoration i taket.

2. Pompombollar i olika storlekar blir fina 
blickfång. Har du bara silkespapper, 
snöre och sax så ordnar du dem i ett 
kick. Googla efter närmare beskrivning.

3. Byt ut en tråkig lampskärm till en egen 
dekorerad skärm.

4. Klä om kuddar och möbler i roliga tyger.

5. Gör om kartonger, glasburkar och 
plastburkar till rolig förvaring.

 JUST NÄR JULEN NÄRMAR SIG är det lätt 
att svepas med i köpströmmen av ännu mera 
julsaker som används under en begränsad 
tid. Här ger vi några konkreta tips för hur du 
”julbantar” hemmet med saker som du kan 
använda året runt.

• Använd andra julfärger än rött. Grönt är en 
basfärg som passar med de flesta andra färger.

• Ljusslingor och fejk blockljus med timer är 
utmärkta stämningshöjare till julhelgerna.  

Finns på de flesta kedjorna som t ex Clas Ohlson, 
Rusta, Åhléns och Granit.

• Vill man ha lite lyxigare känsla till julbordet – 
klipp ut enkla pappersstjärnor i olika storlek, 
limma på ytan och strö på mycket lösglitter. 
Lägg ut som dekoration.

• Byt ut några kuddfodral till festligare guld- 
eller silvervarianter som du enkelt kan byta ut. 
Kuddarna på bilden kommer från hmhome.se.

GRÖNA JULTRÄD I KRUKA 
TILL ADVENT OCH JUL vill vi gärna ha 
”skogens gröna träd” i våra hem. Julgran har 
vi av tradition. Men du behöver inte köpa en 
ny gran varje år. Köp en liten gran i kruka som 
sedan kan leva vidare på uteplatsen året runt. 
Tänk på att isolera krukan så att den klarar kylan. 

Fondvägg från Photowall
Om du som gillar att hänga med i trender och 
förnya ditt hem, så är en fondvägg ett enkelt 
sätt att skapa en snabb och enkel förändring. 
Photowall har många häftiga fondväggar att 
välja bland, som denna av designern Anna Ekre. 
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STYLING BU BOBUTIKENSTYLING BY BOBUTIKEN

Julpyssel
av Kreativa Karin Ljustavla

ANVÄND EN MÅLARDUK ELLER EN BIT KARTONG, måla ett fint 
motiv och gör hål för ljusslingan. Ljustavlan ger ett fint sken och blir 
stämningsfull på väggen eller på en bänk.

Godisgömmor
SKAPA SMÅ GODISGÖMMOR med jultema av toalettpappersrullar. 
Måla rullarna med hobbyfärg och dekorera med piprensare, pom pom-
bollar och glittrigt papper. Vik in ändarna upptill och nertill och fyll med 
godis och ge bort till någon du tycker om.

Djurklapp
EN VANLIG FYRKANTIG KARTONG blir en söt och rolig djurklapp 
med hjälp av lite glitterpapper, en penna och ett fint snöre.
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VINJETT

FN:S KLIMATSEKRETARIAT delade 
under FN:s klimattoppmöte i Marrakech i 
november ut pris till Uppsalahems pilot-
projektet Klimaträtt. Klimaträtt har hjälpt 
och inspirerat människor att på ett enkelt 
sätt minska sin klimatpåverkan. Priset delas 

ut med motiveringen att det är ett av de 
mest innovativa och skalbara exemplen på 
vad företag gör för att skapa lösningar som 
minskar klimatutsläppen. Läs mer på www.
uppsalahem.se/klimatratt 

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

APP-TIPS:  
GRÖN GUIDE
NATURSKYDDSFÖRENINGENS APP Grön 
guide innehåller massa tips och råd för dig 
som vill leva mer miljösmart. I appen får du allt 
från giftfria inredningstips, smarta energispar-
knep till  en lista över vilka ekologiska matvaror 
som du ska välja för att vara mest klimatsmart. 
Ladda ner gratis från App Store eller Google Play.  

EU-ekologiskt
DEN EU-EKOLOGISKA MÄRKNINGEN 
visar att produkten uppfyller EUs krav för ett 
ekologiskt jordbruk. 
Minst 95 procent av 
produktens innehåll 
har producerats eko-
logiskt.

KLIMATRÄTT FICK PRIS AV FN

GLAS KAN ÅTERVINNAS hur många gånger 
som helst! Därför ska man aldrig kasta glas i 
brännbart. Det är också viktigt att sortera färgat 
och ofärgat glas i olika behållare – på så sätt 
underlättar du återvinningen av ofärgat glas.
 
DET HÄR FÅR DU INTE LÄGGA I GLAS-
ÅTERVINNINGEN: keramik som muggar och 

tallrikar, dricksglas och spegelglas räknas som 
grovsopor. Glödlampor räknas som elavfall 
eller farligt avfall .

ÅTERVINNINGSTIPS – GLASBURK SOM 
MATLÅDA! Använd gamla glasburkar som 
matlåda! Passar perfekt till yoghurt, sallad och 
är toppen till soppa.

KÄLLSORTERA  
GLAS!

Servettringar
ÅTERVINN NÅGRA TOALETTPAPPERSRULLAR och du har 
den perfekta basen till en praktisk servettring. Måla eller klä 
rullen med papper och dekorera med öron, ögon och nos till 
söta små isbjörnar. Snabbt och enkelt pyssel som blir fint till 
juldukningen.
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DET GRÖNA BOSTADSBOLAGETDET GRÖNA BOSTADSBOLAGET

Visste du att... 
Vi svenskar önskar oss ingenting i julklapp. På andra plats 
kommer "pengar" och på tredje plats "en upplevelse". Men helst 
av allt önskar vi oss alltså ingenting, men trots "ingenting" så 
handlar vi för 71 miljarder kronor i julhandeln, ca 7000 kr/
person.

JULEN ÄR DEN HÖGTIDEN på året då det 
konsumeras som allra mest. Här kommer 
några tips på hur du kan bidra till en mer 
klimat- och miljövänlig jul. 

CYKEL. Bättre och nyttigare transportmedel är 
svårt att hitta. Köp en begagnad cykel och gör 
en re-design med färg och pensel! En person-
lig julklapp som syns och är lätt att hitta bland 
alla tiotusentals cyklar i Uppsala.

UPPLEVELSE. Teaterbiljetter, biobesök, konsert-
biljetter, kurs. En upplevelse ger så mycket mer 
än konsumtion. På www.destinationuppsala.
se hittar du roliga upplevelser, det finns massa 
roliga saker du kan hitta på som inte kostar mer 
än tid. Så sätt ihop ett eget paket med roliga 
upplevelser i Uppsala och ge bort. 

DESIGNAD KÄLLSORTERING. Numera 
finns snygga påsar/lådor för sortering hemma 
i köket. Så snygga att man inte vill ha dem 
under diskbänken.

KORG MED DELIKATESSER. Plocka själv 
ihop en korg med ekologiska och närproduce-
rade godsaker. Här hittar du lokala producenter 
från Uppsala: www.gardsnara.se/uppsala. 

HEMMAGJORT. Ge bort saft, sylt eller torkad 
svamp i återvunna flaskor och burkar. Ett roligt 
alternativ är att fylla glasburkarna med de torra 
ingredienserna till ditt favoritbröd eller dina 
favoritkakor. Mums!

TÄNK KLIMATSMART    I JUL OCH VINTER   

Var sak har sin tid, men vi måste alltid vara medvetna om hur vi 
påverkar vårt klimat. Här kommer en hel massa klimatsmarta 
tips och råd för den årstiden.

5 VEGETARISKA  
ALTERNATIV TILL JULBORDET
DET FINNS MASSA VEGETARISKA ALTER-
NATIV TILL KÖTTBULLAR gör dina egna 
men byt ut köttfärsen till qournfärs. Vill du ha 
ett bra veganalternativ, kan du köpa Astrid och 
Apornas göttbullar.

ASTRID OCH APORNA har fler vegan-
alternativ än göttbullarna som te x sk*nka 
utan rumpa, spana in deras produkter här: 
astridochaporna.se, som finns att köpa på ICA, 
Coop, City Gross, Hemköp och Willys. Om du 
saknar en vego-produkt där du handlar säg till 
personalen i butiken.

TÅNGCAVIAR görs från havstång från 
Skottland. Den smakar som kaviar och kan 
användas precis som vanlig kaviar och passar 
mycket bra till garnering.

SOJAKORV istället för prinskorv, Hälsans kök 
sojakorv är väldigt god, den innehåller dock 
äggvita och är inget för veganer.

VEGETARISK SILL, hemligheten är Auber-
gine-bitar som får koka i väldigt salt vatten i 
3-4 minuter. Lägg sedan in aubergine-bitarna 
i din favorit sillinläggning och låt det dra över 
natten.

PRESENTPAPPER, som inte går att spara 
och återanvända nästa jul, ska sorteras som 
pappers förpackning. 

SNÖREN OCH JULETIKETTER ska slängas i 
soppåsen då det räknas som brännbart avfall.

FRIGOLIT: plastförpackning. 

TRASIGT JULPYNT? Allt som har sladd eller 

batteri, t.ex. trasig julgransbelysning, lämnas 
till återvinningscentral eller om det finns en 
kärl för elavfall i din Miljöstuga. Det går också 
bra att lämna in elavfall till butiker som säljer 
elutrustning. Trasiga julgranskulor slängs i 
brännbart.

JULGRANEN räknas som trädgårdsavfall och 
lämnas till återvinningscentral, inte i Miljöstugan.

Mat: Tänk säsong
HÄR I SVERIGE har vi möjligheten att äta 
färska grönsaker året om och det är lätt att 
glömma att grönsakerna vi köper på vintern 
fraktats hit från andra sidan jordklotet. Istället 
för paprika från andra sidan jordklotet, fundera 
på vad du kan göra med olika sorters kål, 
rotsaker, groddar och äpplen. 

Håll värmen och 
spar energi
• Vädra snabbt 
• Använd mattor, det blir lätt kallt på golvet  
  på vintern
• Investera i ett par härliga yllestrumpor
• Ställ inte stora möbler framför elementet 
• Byt ut dina lampor till LED-lampor
• Frosta ur frysen 

Mys med stearinljus 
I SVERIGE ANVÄNDS 18 000 TON LJUS 
per år. De flesta är tillverkade av paraffin, som 
liksom olja och bensin bidrar till växthuseffekten 
när de brinner. Stearin däremot tillverkas av för-
nybar råvara som inte bidrar till växthuseffekten. 

 DET FINNS MILJÖMÄRKTA 
 VÄRMELJUS som består av stea-
rinpuckar som stoppas i en återanvändbar 
ljuskopp. Då undviks aluminium som kräver 
mycket energi att framställa. 

Så här sorterar  du julen

5 KLIMATKLAPPAR

Vinterfixa cykeln 
KIT FÖR EN VINTERCYKLIST: dubb-
däck, reflexväst, fodrat sadelskydd, cykel-
lysen, hjälm

Uppsala kommun uppmuntrar till att 
cykla även på vintern och satsar hårt på 
att ploga och salta cykelbanor för att det 
ska gå att cykla även vintertid. Läs mer om 
snöröjning på uppsala.se 

<
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EVENTKALENDER

ETT LEVANDE UPPSALA

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

ETT LEVANDE  
UPPSALA

POETRY SLAM 
En tävling i poesi där alla är välkomna 
att vara med och tävla eller bara lyssna. 
Vinnarna möts i en final och Uppsalas 
Mästare blir korad.  
Plats: Reginateatern på Trädgårdsgatan 6 
Tid: 12/12 kl. 19-21.30

JULKLAPPSHÖGEN 
Även i år anordnas Julklapphögen. Mas-
sor av företag runt om i staden skänker 
julklappar som du sedan kan köpa och 
pengarna går till Lekterapin på Akade-
miska barnsjukhuset.  Julklapparna är 
värda från 100 kr och uppåt och du får 
köpa julklapparna för 60 kr st. Kön brukar 
bli lång så kom i god tid! 
Plats: Celsius torget 
Tid: 19/12 kl. 18:00

FAMILJEYOGA 
Passa på att prova yoga för hela familjen 
på Temaverkstan. Gratisbiljetter kan häm-
tas två veckor i förväg. För tider och info 
www.bibliotekuppsala.se 
Plats: Gottsunda bibliotek, Valthornsvägen 11

HÖGLÄSNING FÖR HELA FAMILJEN 
I biblioteket i Gottsunda hålls det högläs-
ningar ur bland annat Ronald Dahls berät-
telser. Det kommer även finnas boktips 
och boklotteri och ingen föranmälan krävs. 
Plats: Gottsunda bibliotek, Valthornsvägen 11 
Tid: Hela december

UPPLANDS ROVDJUR 
Från den 11 december kan du lära dig 
mer om Upplands rovdjur, björnen, var-
gen och lodjuret. Du får även trycka spår 
på papper och textil för att ta hem. 
Läs mer på: www.biotopia.nu

ORDEN FRÅN ORTEN 
Vill du lära dig att rappa, skriva egna låtar, 
göra beats, DJ:a, jobba med ditt scen-
språk, sjunga m.m. Hip hop-projekt är 
till för tjejer i åldrarna 13-17 år och flera 
gästartister kommer att besöka kursen. 
Plats: Gottsunda bibliotek, Valthornsvägen 11 
Start: 14/12 17.30–20.30

WOMEN PEACEMAKERS 
I utställningen ”Woman Peacemakers” får 
vi möta både historia och nutid om hur 
kvinnor har jobbat och jobbar för fred 
och konfliktlösning utan våld. 
Plats: Uppsala Slott, ingång A2 
Tid: hela december och januari, stängt 
måndagar.

Jul och ljus på Brantingstorg
VI FIRAR LUCIA den 13 december kl 18.00 på 
Brantingstorg. Alla är välkomna att njuta av ett 
vackert luciatåg och gratis fika. På plats finns 
även en plastis där alla som vill kan testa att åka 
skridskor. Utöver skönsång och underbar stäm-
ning bjuder vi även på en fin ljusinstallation. 
Kan du inte komma till lucia så kan vi avslöja 
att ljuset och isen kommer att finnas kvar efter 
lucia så ta dig dit när det passar dig.

HYR EN LOKAL  
TILL FEST ELLER MÖTEN
OM DU SKA HA EN FESTLIGARE tillställning 
såsom ett dop, en födelsedagsfest eller lik-
nande så kan det vara bra att hyra en lokal där 
alla får plats. Våra kvarterslokaler passar perfekt 
för lugnare tillställningar. För att hyra lokal 
kontaktar du den lokala hyresgästföreningen 
i ditt bostadsområde. Kontaktuppgifter finns i 
anslutning till kvarterslokalen. Vid större fester 
så finns kvarterslokalen Arken i Sala Backe. 
Där finns plats för 70 personer och det finns 
tillgång till kök. För att skicka en intresseanmä-
lan och se priser gå in på, www.uppsalahem.se/
om-oss/lokaler/boka-arken/.

Låna en Uppsalabo!
LÄR KÄNNA NYA VÄNNER över en 
fika! På Uppsala Stadsbibliotek har man 
tillsammans med Lions tagit fram idéen 
“Låna en Uppsalabo”. Det går ut på att 
hjälpa nyanlända Uppsalabor att möta 
nya vänner, få hjälp med språket och 
man får chansen att möta människor från 
andra kulturer. Vill du bli utlånad som 
Uppsalabo Fyll i en blankett på biblioteket 
eller deras webb. När du fyllt i blanket-
ten läggs din profil in i en utlåningspärm. 
När någon sedan vill låna dig så får du ett 
sms med telefonnummer till personen 
och ni kommer då överens om en tid och 
dag som passar. Vid första tillfället bjuder 
Uppsala Bibliotek på fika men förhopp-
ningsvis har ni så trevligt att ni vill ses fler 
gånger framöver. 

Läs med om “Låna en Uppsalabo” på 
www.bibliotekuppsala.se.

Rosa Bocken Bo
UNDER ROSA MÅNADEN i början av oktober 
var vi med och budade på Rosa Bocken Bo. Vi 
vann budgivningen av bocken och alla pengar 
gick oavkortat till bröstcancerföreningen 
Kungsängsliljan i Uppsala. Bocken Bo som 
tagits fram av Lina Börjesson kommer nu att 
finnas i vår Bobutik till beskådan. 

I NORRA DELEN AV ROSENDALSFÄLTET 
kommer vi att bygga huset Rosenborg. Bygg-
naden kommer att ligga mittemot Kronparken. 
På taket kommer det att finnas en stor takter-
rass som alla hyresgäster i huset kan använda. 
Själva namnet Rosenborg kom nyligen till 
genom en namngivartävling där allmänheten 
fick ge förslag på namn. Tack vare att huset 
ska byggas i Rosendal och kommer få en röd, 
borgliknande fasad, vann namnet Rosenborg 
med som har en klockren koppling.

BANDYKUL
På Bandykul kan barn mellan 6 och 9 år få 
testa på skridskoåkning. På BandyKul spelas 
bandy men det viktigaste är skridskoåkning 
och lek mellan barnen så att alla har roligt. 
Bandykul håller till på Studenternas IP i Relita 
hallen och som boende hos oss får du rabatt 
och betalar endast 300 kr (ord. pris 950 kr).  
Du anmäler ditt barn till träningarna på  
www.bandykul.se och glöm inte berätta att du 
bor hos oss så du får rabatten!

Sitt inte ensam i jul 
UPLANDS NATION har sedan 1968 firat jul 
med alla som inte vill eller har möjlighet att 
fira jul hemma med sina familjer. De bjuder 
på mysig julstämning och gratis julbord och 
fika. Det kommer även finnas underhållning, 
barnaktiviteter samt sång och dans. Jul på Up-
lands nation är öppet för alla mellan kl 12–22 
den 24 och 25 december och du behöver inte 
ha nationskort för att få vara med. Läs mer på 
deras facebookevent “jul på Uplands”

Spadtag
NU TAR VI ETT NYTT SPADTAG för 64 nya 
hem på Råbyvägen vid Kapellgärdet. Det 
kommer bli det perfekta stället att bo på för dig 
som vill ha närheten till staden. Av lägenhe-
terna som byggs kommer samtliga att ha en 
balkong eller terras mot gården.   

VI BYGGER ROSENBORG I ROSENDAL
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VINJETTETT LEVANDE UPPSALA

VI HAR INTERVJUAT Mimmi Calles Heden-
berg, chef för förvaltningsutveckling och 
Carolina Lindberg som är uthyrningsansvarig 
för kommersiella lokaler för att ta reda på lite 
mer om våra lokaler. Mimmi Calles Hedenberg 
är ganska ny på sin tjänst och började på 
Uppsalahem i augusti. 

VAD LOCKADE MED UPPSALAHEM?
– Jag hade hört väldigt gott om bolaget och det
händer mycket här nu, vi fick en ny vd i våras 
och har en otroligt hög byggtakt, säger hon. 

Uppsalahem, som i år har firat sin 70-årsdag, 
är ledande aktör på Uppsalas bostadsmarknad 
och ett av de bolag som bygger flest hyres-
rätter i Sverige. Vid årsskiftet hade vi 1 100 
nya bostäder på gång och vi bygger 500 nya 
bostäder per år. 

Uppsalahems uppdrag är dock större än att 
bygga nya bostäder, det handlar istället om att 
utveckla staden genom att skapa bra boende-
miljöer för de som nu och i framtiden väljer att 
leva och bo i Uppsala. Det innefattar allt från 
att erbjuda den service som efterfrågas i och 
kring boendet till att bygga bostäder där hyres-
gästerna ska kunna leva och bo klimatsmart.

– Människor vill ha nära till allt, bra kollektiv-
trafik, förskola, skola, kvällsöppna livsmedels-
butiker och naturliga mötesplatser. Närheten
ger en ökad trygghet och bidrar också till en
hållbar stad, säger Mimmi Calles Hedenberg.
Bolagets innehav finns utspritt i hela staden
och innefattar kring 16 000 bostäder varav 4
000 är studentbostäder. Men förutom bostäder
har även Uppsalahem ett stort antal lokaler.

– Vi har 259 lokaler och räknar man bara
verksamhetslokaler omfattar det cirka 35 000
kvadratmeter yta, säger Carolina Lindberg.

VILKEN TYP AV VERKSAMHET SKER I ERA 
LOKALER?
– Det är en stor blandning – allt från restaur-
ang, kontor och butiker till vårdcentraler och
förskolor, säger Carolina Lindberg.

Antalet lokaler ökar i alla Uppsalahems nya 
fastigheter som byggs.

– Det har att göra med att kommunen ofta vill
ha verksamheter i bottenvåningarna då man
vill ha levande stadsdelar. Vi ska inte bara tänka
byggnad eller boende, utan på hela miljön runt
omkring, säger Mimmi Calles Hedenberg.

Uppsalahems största projekt just nu är 
Åpromenaden på Kungsängen där de bygger 276 
nya lägenheter med åtta verksamhetslokaler i 
bottenplan. 

Åpromenaden ligger på gångavstånd från Upp-
sala resecentrum. Området växer i snabb takt 
och förutom hyresrätterna byggs det även ett 
stort antal bostadsrätter i området. Man räknar 
med att området ska ha 10 000 nya invånare 
på sikt, säger Carolina Lindberg. 

I takt med att invånarna ökar i stadsdelen så 
ökar även behoven av service. Hälften av bot-
tenvåningarna har därför utformats för lokaler 
och verksamheter. 

Våra lokaler har ett väldigt strategiskt läge 
i direkt anslutning till Willys och är väldigt 
tillgängliga både för de som bor i området och 
de som kommer utifrån. Uthyrningen har pre-
cis börjat och vi ser fram emot verksamheter 
som blomstrar både för lokalhyresgäster och 
de boende i området. 

Text: Lokalnytt och Uppsalahem

Uppsalahem är stadens ledande bostadsbolag och när kommunen önskar blandstad blir fokus på 
lokaler allt större. – Vi ska inte bara tänka byggnad eller boende, utan på hela miljön runt omkring, 
säger Mimmi Calles Hedenberg, chef för förvaltningsutveckling på Uppsalahem. 

ALLT FLER LOKALER 
i Uppsalahems projekt

EN KOPP GRATIS KAFFE ELLER GLÖGG 
VID KÖP AV VALFRI VARA I CAFÉET

Vår filosofi på Café Mimmi är att det ska vara enkelt att lyxa till 
vardagen – så kom gärna in i värmen för en trevlig upplevelse! 
Förutom vårt goda fika har vi även frukost, luncher och lättare 
middagar under alla dagar i veckan.

Adress Mimmi Ekholms plats
Tel 018-50 21 00

Erbjudandet gäller till sista januari 2017. Kupongen får ej kopieras. 

RABATTER PÅ MAT & FIKA 
FÖR DIG SOM BOR HOS OSS! 

ÄT EN BIT MAT OCH LÄR KÄNNA 
VÅRA LOKALHYRESGÄSTER!

För att du som hyresgäst ska få lära 
känna våra lokalhyresgäster lite extra 
så har vi samlat ihop erbjudanden från 
några av dem. Det finns ett erbjudande 
per område men självklart kan du även 
utnyttja de erbjudanden som inte ligger 
där du bor.Klipp ut kupongerna som du 
är intresserad av och ta med till restau-
rangen eller caféet där rabatten gäller. 
Mer info om erbjudandena kan du läsa 
direkt på kupongen här nedan.

KAFFE & SAFFRANSSEMLA
49 KR PER PERSON 
KUPONGEN GÄLLER VID ETT TILLFÄLLE FÖR EN TILL TVÅ 
PERSONER  (ORD. PRIS 60 KR STYCK) 

Hos oss hittar ni goda bakverk för alla tillfällen. 
Vi har självklart också nybakat matbröd, 
kaffebröd och smörgåstårtor i olika 
varianter.  

Adress Brantingstorg 1
Tel 018-25 54 64

Erbjudandet gäller till sista december 2016. Kupongen får ej kopieras. 

20% RABATT PÅ EN HEL NOTA 

Rosendal 17 är en träffpunkt i Rosendal. Här finns allt från  
grillade varmrätter, hamburgare och pizzor. Beställ take-away, 
catering, restaurang á la carte. Restaurangen kan även hyras 
för större sällskap.

Läs mer om oss på vår 
hemsida www.rosen-
dal17kokobar.com

Adress Rosendalsv. 17
Tel 018-470 46 43

Erbjudandet gäller till sista januari 2017. Kupongen får ej kopieras.

GÅ 2 BETALA FÖR 1 
PRIS 295 KR (ORD. PRIS 590 KR)

Erbjudandet gäller för en trerätters middag bestående av:  
Förrätt Samosa  
Varmrätt New india special sizlar; scampi, vitlökskyckling, 
lammtikka, tandoorikyckling och  
kockens egen grönsaksmix 
med masalasås  
Efterrätt mangoglass

Adress Bäverns gränd 5A
Tel 018-12 25 90

Erbjudandet gäller till sista januari 2017. Kupongen får ej kopieras. 

Ej giltig

Ej giltig

Ej giltig

Ej giltig
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ETT LEVANDE UPPSALA

FRÅGOR 
& SVAR Har du frågor som du vill ställa till Uppsalahem?

Skriv till oss: hemlangtan@uppsalahem.se SPECIAL 
från Hemlängtans 

läsarundersökning

70% GILLAR VÅRA REPORTAGE
(25% har hoppat över att läsa något av reportagen, 7% tycker att 
de är dåliga)

Vad är NORMALT & ONORMALT 
SLITAGE - vad får jag återställa 
när jag flyttar & hur? Betala/göra 
själv?

Råd och dåd för att fixa en 
mysig balkong på billigt vis och 
som inte kräver ett extra förråd 
för vinterförvaring. 

Jag skulle gärna vilja läsa om 
Uppsalahems planer för  
Eriksberg

Tips på smarta DIY-lösningar

Gärna fler tips-artiklar som rör 
boende men också tips på 
utflykter och platser att besöka 
runt om i Uppsala.

TACK FÖR TIPS PÅ 
ARTIKLAR SOM NI 
KOMMER ATT FÅ 
LÄSA FRAMÖVER:  

VI HAR ÄVEN FÅTT IN många önskemål om 
att få se inredning och balkonger hemma hos 
andra hyresgäster hos Uppsalahem. Det vill vi 
gärna ha med i tidningen såklart!  Skulle du 
vilja vara med i Hemlängtan med ditt hem? 

Skicka ett mejl till hemlangtan@uppsalahem.se, 
med bilder på ditt hem, samt ditt telefon-
nummer och din adress. Skriv: ”Hemma hos 
mig” i ämnesraden. Vi utlovar en liten present 
till er som medverkar som tack för hjälpen.

HEMINREDNING
De flesta av våra läsare vill ha mer inrednings 
och möbleringstips. 

92% LÄSER HEMLÄNGTAN
(8% läser inte tidningen, 5% av de som svarat på enkäten 
har kryssat i att de inte läser tidningar)

EFTER FÖRRA NUMRET AV HEMLÄNGTAN SKICKADE VI UT EN LÄSAR-
UNDERSÖKNING TILL ALLA SOM BOR HOS UPPSALAHEM OCH SÅ HÄR 
TYCKTE NI HYRESGÄSTER OM HEMLÄNGTAN!

Rökning? När det luktar rök i 
trapphuset för att någon röker 
så mycket i lägenheten så det 
kommer ut dit! Rökning är  
något som stör grannsämjan. 

RÖKA får man ju göra i sin lägenhet, men man 
får inte störa sina grannar. Det här är alltså inte 
helt lätt. Det vi brukar rekommendera är att 
man pratar med sin rökande granne och berät-
tar att man blir störd av röken och försöker 
komma överens om vad man kan göra åt det. 
Det är nästan ingen som vill störa sin granne 
utan oftast är man kanske inte medveten om 
att det stör. Om inte det hjälper så kan du 
kontakta ditt områdeskontor så kan de prata 
med din granne.

HAR DU  
VUNNIT EN BIOBILJETT?  
Om du deltagit i läsar under - 

sökning kan du var en av tio lycklig 
vinnare av 2 bio biljetter. Kolla din 
mejl och vi välkomnar vinnarna  

till Bobutiken för att hämta  
ut sina biobiljetter!

JA DET KAN VI bara gissa oss till. Säkert är 
de för lata för att bära ut det till Miljöstugan. 
Det är verkligen inte okej, alla har ett ansvar att 
visa hänsyn till sina grannar och hålla rent och 
snyggt i trapphusen. 
På din andra fråga så vet vi att det är ett pro-
blem och vi har dialog med alla som delar ut 

post eller reklam i våra områden. Vi har också 
visat dem hur våra ”Ej reklam, tack!”- lappar 
som vi sätter på brevlådorna ser ut så att de 
inte ska missa dem. Vi jobbar vidare och hop-
pas på bättring. Om du saknar en klisterlapp till 
brevlådan be ditt områdeskontor om  lappar. 
De har flera rullar. 

Varför slänger vissa sin reklam i trapphuset i stället för att undan be 
sig den och varför man får reklam i lådan även om man undanber 
sig?  

VI FICK ÄVEN NÅGRA FRÅGOR SOM VI VILL SVARA PÅ DIREKT

VILL LÄSA OM VAD SOM HÄNDER LOKALT DÄR DE BOR! Det önskar 
vi också därför så funderar vi att våra områdeskontor kanske kan göra en egen 
baksida på Hemlängtan där du kan få mer lokalinformation. Sedan ser vi över 

våra kommunikationskanaler och hoppas inom en nära framtid börja skicka ut e-post några gånger 
per år med samlad superlokal information om vad som händer där du bor.

Berätta gärna om det finns någon regel som säger att det är ok att 
spela hög musik och föra oljus fram till kl 22 på kvällarna? 

DET DU SKRIVER STÄMMER BRA, man får 
aldrig störa sina grannar oavsett tid på dygnet. 
Att man får föra oljud fram till kl 22 är en myt, 
som är väldigt många tror är en regel. Men 
visst måste man få ha fest ibland och spela lite 
musik. Då brukar vi rekommendera att man 

pratar med alla sina grannar innan och sätter 
upp lappar i trapphuset i god tid innan. Då kan 
man också be grannarna komma och knacka 
på om de blir störda. Sedan måste man accep-
tera ett visst ljud från sina grannar när man bor 
i flerfamiljshus. Så alla behöver visa alla hänsyn.

95%

Jag älskar era inredningsinslag! 
Gärna fler av dem! Kanske med 

fler Uppsalainredare?

Utmärkt  
läsvärd tidning

Tycker Hemlängtan är så bra som den är!

Bäst med  
inredningstips!

Jättekul med en  
tidning från Uppsalahem! 
Det uppskattas verkligen.

TACK FÖR ALLA 

FINA KOMMEN-

TARER! 

HÄR DELAR VI MED OSS 
AV NÅGRA AV ERA GLADA 

TILLROP! 
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UPPSALAHEM INFORMERAR
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

BEHÅLL VÄRMEN I 
DITT TRAPPHUS
Nu när det börjar bli kallt ute så är trapp-
huset en viktig värmekälla för att det inte 
ska dra kallt från din ytterdörr. Tyvärr så 
fastnar många gånger småsten och grus i 
dörren till trapphuset och dörren går då 
inte helt i lås. Skulle du se att dörren inte 
stängs ordentligt så kolla om det är något 
som ligger i vägen. Skulle du se små sten 
som blockerar så plocka bort dem så dörren 
stängs helt, både för säkerheten i ditt hus 
och för att behålla värmen. 

SNÖ OCH VINTER går hand i hand och oftast 
är snön i vägen om man vill ta sig någonstans. 
Vi sätter alltid igång så tidigt vi kan att 
snöskotta och sanda för att underlätta för dig 
som hyresgäst. För att förbereda oss följer vi 
specialprognoser från SMHI och vi är beredda 
att rycka in även utanför ordinarie arbetstid. 

HUR PRIORITERAR VI SKOTTNINGEN?
När snöovädret väl är i farten börjar vi med att 
snöröja entréer och trappuppgångar så att du 
ska kunna komma ut. Efter att det är klart skot-
tar vi gångvägar och infarter till bilparkeringar. 
Som sista prio tar vi hand om besöksparke-
ringar. Din parkeringsplats har du själv ansvar 
för att skotta upp om du vill komma in och ut 
med bilen. 

MINDRE GÅNGVÄGAR
Det kan vara bra att tänka på att de mindre 
gångvägarna som du kanske använder under 
sommaren inte skottas under vintern eftersom 
det är viktigare att större vägar blir framskot-
tade. Går många ändå på en sådan gångstig 
kan snön packas och det blir då halt så glöm 
inte broddarna!

SNÖSKYFFEL I MILJÖSTUGORNA 
Några ytor ansvarar du själv för att hålla rent 
från snö. Det gäller bland annat egna ingångar 
till radhus, uteplatser och parkeringsplatser. För 
att lättare kunna ta bort snön har vi på vissa 
områden ställt ut snöskyfflar i miljöstugorna 
eller tvättstugorna som du kan låna.

KOM IHÅG ELKABELN 
Har du en p-plats med el så  

använder du säkert en elkabel. När  
du inte använder elkabeln så ta alltid 

loss den från eluttaget och förvara den 
i bilen eller på en annan säker plats. 
Man vet aldrig vart barn leker och 

genom att ta bort elkabeln  
kan vi förebygga risken  

för skador. 

I DE CENTRALA DELARNA av Uppsala krävs 
det alltid tillstånd av polisen för att man ska få 
avfyra fyrverkerier, även på nyår. På polisens 
och Uppsala kommuns hemsida kan du läsa 
om vad som räknas till centrala delar av staden 
och vilka regler som gäller för fyrverkerier. 
Även om man inte behöver ha tillstånd för 
svävande lyktor så rekommenderar vi inte att 

man släpper upp något som kan medföra en 
brandrisk i närheten av sina grannar. Leta istället 
reda på en avskild plats utan fara för brand. Det 
blir dessutom mysigare att ha sin alldeles egen 
plats för dessa magiska tillfällen. Tänk även på 
att metallen i lyktorna skräpar ner och i vissa 
olyckliga fall hamnar i djurfoder när de dimper 
ner så välj lyktor som inte innehåller metall.

SNÖRÖJNING –  
SÅ GÅR DET TILL

NU HAR ÅRETS KYLA KOMMIT och varför 
inte dra lite nytta av den. Passa på att frosta av 
när det är kallt ute. Då kan du förvara dina 
matvaror utomhus utan att de tinar medan du 
frostar av. 

GENOM ATT FROSTA AV FRYSEN kan du 
förhindra att den drar extra mycket ström vilket 
är bra både för elräkningen och miljön. En frys 

som är fylld med is drar nämligen mer ström 
och håller inte heller maten lika kall. Att frosta 
av frysen kan ta lite tid men för att snabba på 
det hela kan du ställa in en bunke med varmt 
vatten. Tänk alltid på att inte hacka bort isen 
eftersom det kan skada frysen. Det är också 
bra att dammsuga baksidan på kylen och 
frysen, det minskar både energiåtgången och 
bran d risken. 

UTNYTTJA KYLAN  
OCH FROSTA AV FRYSEN

RAKETER PÅ NYÅR
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SKYDDA DIG OCH 
DINA GRANNAR 
MOT BRAND

UNDER ADVENT och i julhelgen kommer det 
att brinna i många hem.

Orsaken till bränderna är i 75 procent av fallen 
levande ljus. Ofta har någon tänt ljus på mor-
gonen och sedan lämnat kvar dem brinnande 
i hemmet. Många har skaffat flamsäker mossa 
som de använder i adventsstaken år efter år. 
Men om det har runnit ner stearin i mossan är 
den inte längre säker.

Om du är hemma när det börjar brinna har 
du chans att själv släcka elden under de första 
två minuterna, enligt Brandskyddsföreningens 

beräkningar. Men tänk på din egen och andras 
säkerhet i första hand.  Det är den aktuella 
situationen som avgör i vilken ordning du ska 
agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni 
göra flera åtgärder samtidigt. 

• Varna alla som hotas av branden så att de 
också kan sätta sig i säkerhet. 

• Larma räddningstjänsten genom att ringa 
112. Möt upp räddningstjänsten när de 
kommer. 

• Släck branden om du bedömer att du klarar 
det. Använd en handbrandsläckare och 
spruta mot glöden inte på lågorna.

Alla Uppsalahems lägenheter har i dag 
brandvarnare, men Brandskyddsföreningen 
har tagit fram ett paket som också innehåller 
en brandfilt för att kväva mindre bränder och 
en pulverbrandsläckare. Så ett tips är att satsa 
pengar och köpa in det till ditt hem. Glöm inte 
att du måste ha en hemförsäkring om olyckan 
skulle vara framme.

Vi uppmanar alla att vara försiktiga med 
levande ljus, att inte ha dem i granen och att 
den som har tänt ljusen också ska ansvara för 
att de släcks. Lämna aldrig ett rum där du har 
levande ljus.

Ett adventsljus hamnar på en soffkudde och efter mindre än fem minuter är hela rummet övertänt. 
Temperaturen blir 700 grader och precis allt i rummet brinner.

Pulversläckare  
och brandfilt
EN PULVERSLÄCKARE i kombination med 
en brandfilt är mycket effektivt och lätt att an-
vända och borde vara självklara i alla hem. Om 
det börjar brinna på spisen ska du absolut inte 
hälla vatten över den. Vattnet börjar snabbt 
koka och risken finns att det brinnande fettet 
kastas ut i rummet med risk för en ännu större 
brand som följd. Använd istället en brandfilt 
för att kväva elden. Brandfilten är också bra att 
använda vid bränder i ljusstakar.

Tänk efter före
ETT BRA TIPS vad gäller brandskydd i hem-
met är att tänka efter före – när det inte är pa-
nik. Att helt enkelt fundera igenom och öva på 
vad du skulle göra om det börjar brinna. Vilken 
är den snabbaste vägen att ta sig ut? Kom ihåg 
att du ska ringa 112 för att larma brandkåren. 
Ha alltid brandsläckare och brandfilt på samma 
ställe så du snabbt hittar dem.

EN GÅNG I KVARTALET bör du  
kontrollera att brandvarnaren fungerar, 
felanmäl om den inte fungerar.
FUNDERA IGENOM vad du ska  
göra om det börjar brinna – innan  
det händer
HA EN BRANDVARNARE, en 6 kg  
pulversläckare och en brandfilt hemma

BRANDRISK  
OCH UTRYMNINGSVÄG
DET ÄR JÄTTEVIKTIGT att du inte förvarar 
saker i trapphuset. Det kan orsaka och sprida 
brand och försvårar utrymning för dig och 
dina grannar.  Även utryckningspersonal måste 
kunna ta sig fram vid utryckning och brand. 
Viktigt! Samma regler gäller överallt i alla fastig-
heter oavsett hur stora trapphusen är. 

Uppsalahem 
har som rutin att göra 
brandronderingar två  

gånger per år i alla  
våra fastigheter!
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I år har vi haft ett härligt 70-årsfirande och vi hoppas på lika 
många år till som Uppsalas största bostadsbolag. Inför årskiftet vill vi 
påminna dig om att gå in på Uppsala bostadsförmedling om du vill 

behålla din boendtid som kötid. Vi har öppet som vanligt alla vardagar 
under jul och nyår, övriga tider kan du ringa vår jour. För icke akuta 

ärenden lämna din felanmälan på www.uppsalahem.se. Tack för i år!

GOD jUL OCH 
GOtt NYtt ÅR!
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