Informationsblad 14 april 2013
Datum för föreningsstämman 2013: tisdag 14
maj med början kl 18, i Dalaresan 36. Utförligare
kallelse & årsmöteshandlingar kommer inom
kort, i slutet av denna månad.
INFORMATIONSMÖTE OM VAD SOM HÄNDER MED
TV & BREDBAND OCH OLIKA TJÄNSTER –
Välkommen till informationsmöte i festlokalen i
Dalaresan 36 – tisdag 23 april kl 18.00 – för att
få information om hur arbetena med nya
fibernätverket går till, hur den digitala TVtekniken fungerar, vilka kanaler som blir
tillgängliga, hur man gör för att använda fler TVapparater och hur det kommer att fungera med
bredband från Telia och om möjligheten att byta
till IP-telefoni osv... Göran Sanderberg,
projektledare från Telia, och Mattias Jakobsson
från Eltel medverkar tillsammans med Linda från
Teliabutiken i Gränby centrum. Ett utmärkt
tillfälle att få svar på alla frågor kring nytt
bredband och digital TV! Kaffe & bulle bjuds.

Efter den inspektion av våtrum i våra lägenheter
som genomfördes under januari-maj i år, har
styrelsen delat ut inspektionsprotokollen till de
lägenhetsinnehavare som hade anmärkningar
eller noteringar. Styrelsen rekommenderar starkt
att påpekanden i protokollen tas på allvar och
åtgärdas, för att förhindra mera allvarliga och
dyrare skador i framtiden. Detta är ett ansvar
för respektive bostadsrättshavare, föreningen
står inte för några kostnader vid renovering av
våtrum.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker information om området:
www.brfvaxtriket.se
-

EXPEDITIONSTID! Föreningens expedition på
Dalaresan 16 har öppet första helgfria
måndagen i varje månad 18.00-19.00, med
någon ur styrelsen. Nästa tillfälle 6/5.
Stamspolning i punkthusen: i början av maj
kommer Relita att genomföra stamspolning i
samtliga lägenheter i punkthusen. Relita
aviserar ca en vecka i förväg och man kommer
att gå in med huvudnyckel.
Vi ändrar nu föreningens postadress: den nya
adressen är HSB Växtriket, Dalaresan 16,
757 55 Uppsala. Detta innebär också att post
och meddelanden till styrelsen med fördel kan
läggas i brevlådan vid Dalaresan 16. Lådan
töms varje vardag.
Mera information om arbetena med att
installera fibernätverk på området: HF
Telelarm, som utför installation av kabelnätet,
har nu i stort sett gått igenom alla lägenheter i
punkthusen och kommer att fortsätta med
radhusen. De aviserar själva i förväg och går in
med huvudnyckel i lägenheten om inte annat
överenskommes.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 070 594 21 02 □
ulf.broberg@upsetters.se
• Tore Stenström □ Sekreterare, v ordf □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Kent Olsson □ Kassör □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
• Margrét Atladottir □ Ölandsresan 166 □ Studie- & Fritidsorganisatör □ 073 141 02 31 □
villi&villi.se
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 073 983 54 91
• Montage & Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
• Fastighetsskötare Kenneth Alsén □ 070 876 12 66 □ Telefon till expeditionen: 42 99 11
• Förvaltare: Loring Sandberg □ HSB Uppsala □ 18 01 57 □ loring.sandberg@uppsala.hsb.se
• Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Dalaresan 16 □ 757 55 Uppsala NYTT!
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se NYTT!
•

