God jul & Gott Nytt år önskar vi alla!
Informationsblad 14 december 2011
ÅTGÄRDER FÖR ATT JÄMNA UT VÄRMEN I
VÅRA RADHUS OCH LÄGENHETER VECKA 51
– en del medlemmar klagar på för låg temperatur
och andra för hög. Nu gör Lenneståls en extra
injustering för att få tillstånd en utjämning.
Arbetena nu och slutförandet i januari sker i fyra
steg:
1.
I början av vecka 51 görs en noggrann
manuell temperaturmätning i tio radhus
och fem lägenheter (1/punkthushus).
Mätningarna ger möjlighet att göra en
preliminär injustering som kommer att
jämna ut temperaturen i lägenheterna.
Injusteringen görs i vecka 51, utifrån ett
2.
medelvärde av mätningarna. Det går till så
att utgående temperatur justeras i undercentralerna.
3.
Den s k börvärdeskurvan justeras för att
ge 22 grader ut i systemet (det betyder att
vi egentligen skickar ut 24 grader)
Under andra halvan av januari 2012 sker
4.
en slutgiltig injustering och då monteras
termostaterna. I nuläget står alla ventiler
helt öppna på elementen, varför man inte
bör försöka skruva på de grå "hattarna"
som sitter där nu.

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

NY blankett för FELANMÄLAN delas ut
tillsamman med detta nyhetsbrev. Det
kommer att finnas fler i våra gemensamma
lokaler och du kan skriva ut den från vår
hemsida. Blanketten underlättar för Janne &
Kenneth i att hjälpa till med olika problem.

När snön kommer – om snöröjning: var och
en ansvarar för röjningen av den egna p-platsen,
och även alldeles utanför garageporten. Janne
plogar ändå ibland när han har tid och framförallt
kommer åt, dvs när flera intilliggande p-platser är
tomma. Det går inte att komma in mellan två bilar
med plogbladet utan risk att skada bilarna. Som
vanligt är du välkommen att ringa Janne om du
har stora problem att komma ut från p-platsen, så
kommer han och hjälper till så fort han hinner.

Blir det en vit jul i år? Bilden är från julafton 2009.

Föreningens expedition på Dalaresan 16 har
öppet första helgfria måndagen i varje månad
18.15-19.15 med någon ur styrelsen.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 070 594 21 02 □
ulf.broberg@upsetters.se
• Camilla Hollmén □ Sekreterare □ Dalaresan 5 □ 25 67 60 □ camilla@camillahollmen.com
• Kent Olsson □ Kassör □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Tore Stenström □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Sara Stoltz □ Hollandsresan 171 □ 42 18 50 □ sara.stoltz@sva.se
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 070 983 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 □ Box 1103 □ 751 41 Uppsala

