Informationsblad 21 december 2015
Alliance-fläktarna i punkthusen - filtret i
fläkten behöver enl tillverkaren rengöras
minst månadsvis, man kan köra filtret i
diskmaskinen. På vår hemsida finns en pdf
med bruksanvisning till fläkten.
AVFALLSCONTAINER finns som vanligt
utställd i vändplanen på Dalaresan över
julhelgen. På plats 23/12 – 30/12.

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 4 januari.

HSB & Stadsmissionens insamlingscontainer
för kläder finns i många HSB-föreningar. Vår
står uppställd vid Dalaresan 9, där kan man
lämna hela och rena kläder som går vidare
till behövande i Uppsala via Stadsmissionen.
Bidra!
På förekommen anledning
• Föreningen står inte för kostnaden om
boende tar ut jourtjänster vid t ex
stopp i avfall eller vattenläcka
• Detsamma gäller skadebedömning vid
vattenläcka eller befarad vattenläcka
• All jourverksamhet och skadebedömning handläggs av Janne
Granvik 070 325 61 26
• PARKERING – det är tillåtet att
parkera på området för i- och
urlastning max 15 minuter. Behöver
man mera tid för att t ex flytta är det
klokt att skriva en tydlig lapp om
detta & lägga i vindrutan, för att
undvika en kontrollavgift. Det går
även bra att kontorstid ringa Parkia
018 69 33 30.

God Jul & Gott Nytt År!

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
Tore Stenström □ Sekreterare □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
Kent Olsson □ Kassör, v ordf □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kenth.e.olsson@telia.com
Margrét Atladottir □ Ölandsresan 166 □ Studie- & Fritidsorganisatör □ 073 141 02 31 □
villi@villi.se
Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
Bokning av lokaler □ Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
Montage & Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
Fastighetsskötare Kenneth Alsén □ 070 876 12 66 □ Telefon till expeditionen: 42 99 11
Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Dalaresan 16 □ 757 55 Uppsala
Faktureringsadress till föreningen: HSB brf Växtriket □ Box 1026 □ 791 10 Falun
E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se

