Informationsblad 23 september 2013
DIGITAL-TV
Vårt utbud av TV från Comhem upphör vid
årsskiftet och detsamma gäller för alla som har
bredband via Comhem. Det digitala TV-utbudet
från Telia fungerar under hösten parallellt med
Comhems kanaler. Efter årsskiftet finns vare sig
bredband, telefoni eller TV från Comhem i vårt
område.

UPPSÄGNING
Föreningen har sagt upp avtalet ang det analoga
bastv-utbudet. Alla andra avtal, om IP-telefoni
eller bredband, är gjorda mellan den boende och
Comhem. Enligt deras försäljningschef kommer
Comhem att själva säga upp alla de avtalen
under oktober-november, eftersom de inte kan
leverera efter årsskiftet. Detta sker brevledes.
VISNING & INSTRUKTIONER I
FRISKVÅRDSRUMMET

Under augusti har vi bytt ut utrustning i vårt
friskvårdsrum
och
kompletterat
med
ytterligare utrustning. Nu finns bland annat
roddmaskin och löpband på plats. Vi anlitar
Lena Winroth på Muskelfokus, licensierad
personlig tränare & massageterapeut diplomerad av Medicinskt Kursforum, för att visa
oss hur man kan använda de olika
utrustningarna. Tiderna för detta (fyra
tillfällen): måndag 30/9 kl 18-20, onsdag 9/10
kl 18-20, lördag 19/10 kl 9.30-11.30
och måndag 21/10 kl 18-20.
Föreningens ordningsregler har uppdaterats.
Finns på hemsidan eller kan hämtas på våra

expeditionstider.

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 7/10.
Garageportar – under hösten kommer Garageportsexperten, på uppdrag av föreningen, att
byta ut samtliga garageportar. I samband med
bytet blir det också nya lås och nya nycklar till
alla garageportar. Mera information i nästa
nyhetsbrev.
Vattenavstängning – på förekommen anledning
vill vi informera alla boende om hur man
stänger av vattnet, för att minska skador vid
vattenläcka. I radhusen sitter kranarna under
en stor lucka i lilla förrådet, det är tre kranar
som ska vridas av, varmt, kallt och cirkulation
till handukstorkar. I punkthusens lägenheter
(utom i etagelägenheterna) sitter kranarna i
klädkammaren. I etagelägenheterna sitter
kranarna under trappan.
Säkringar – också på förekommen anledning
vill vi påminna om vikten av att radhusägarna
ser till att ha reservsäkringar i proppskåpen
(behövs 3 x 16A (16/500)).
RADHUSÄGARE – om du inte har gjort det
redan: missa inte att ta bort slang &
nippel från radhusens vattenutkastare –
för att undvika att de fryser sönder nu när
vi går mot kallare tider.

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
• 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
• 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

