Informationsblad 19 december 2012
Nytt avtal med Telia ger fiber i hela området
Föreningen har slutit ett avtal med Telia Sonera,
vilket innebär att vi under 2013 får ett
fibernätverk i hela området. Det innebär att vårt
avtal med Com Hem sägs upp per den 31/12
2013. I avtalet med Telia ingår digital TV, i ett
basutbud liknande det vi nu har från Com Hem.
Det TV-utbudet ingår som tidigare i avgiften.
Vidare ingår ett (enrummare) resp två för TV,
Internet m m samt en digitalTV-box/uttag.
Internet 100MB kan tecknas individuellt och ingår
alltså inte i avgiften. Telia kommer också att
erbjuda andra tjänster. Vi räknar med att det
hela driftsätts i slutet av 2013 och återkommer
med mera information efterhand.

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 7/1 2013.

God Jul & Gott Nytt År!

På förekommen anledning:
□ Efter en inspektion av samtliga garage har vi
funnit några fall av otillåten elavledning, detta
bryter mot lagen och sätter vår försäkring ur spel
vid t ex brand i garage. Det belastar också vår
gemensamma kostnad, eftersom det i samtliga
fall har inneburit obegränsad tillgång till el
oavsett timern i motorvärmaren.
Behörig elektriker har nu åtgärdat allt utom
några garage där den boende själv ansvarar för
återställning av elinstallationen. Styrelsen
inspekterar igen i slutet av januari.
□ Fraktionen plast (mjuk/hård) har under en tid
varit överbelastad, framförallt i källsorteringsrummen på Ölandsresan. Nu ökar RagnSells
tömningen till en gång/vecka.
Container över julhelgen – som vanligt ställer vi
ut en storcontainer på Dalaresans vändplan över
jul. Den kommer att stå där 21-27 december,
hälsar Janne Granvik.

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 □ Box 1103 □ 751 41 Uppsala
• E-post till styrelsen styrelsen@brfvaxtriket.se NYTT!

