Informationsblad 24 januari 2012
Återstående justeringar i
värmesystemet
Lenneståls har nu monterat samtliga
termostater och därefter utfört en
slutinjustering av systemet. Trots det
finns det återstående problem.
Du som anser att det fortfarande är
för varmt eller för kallt i lägenheten
ska ta kontakt med Lenneståls för att
få hjälp med mätning och eventuella
åtgärder
 Genom att skriva ett mail till
torsten.karlsson@lennestal-vvs.se
 eller via telefon 070 608 11 35
(helst mellan 8-9)
 du ska alltså inte vända dig till
styrelsen, Janne eller Kenneth
med detta.
Målet är att nå en temperatur på 22º
generellt.
Ett problem som Lenneståls har konstaterat är
att det finns de som ställer fläkten i Minimastern
(radhus) på max effekt över dagen. Detta är inte
bra, eftersom effekten så här års blir att
lägenheten kyls ut.

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

NY EXPEDITIONSTID! Föreningens expedition
på Dalaresan 16 har öppet första helgfria
måndagen i varje månad 18.00-19.00 med
någon ur styrelsen.

AKUT BRIST PÅ P-PLATSER
Just nu har vi akut brist på pplatser och kan inte erbjuda plats
till de som nyinflyttar under de
närmaste månaderna.
Därför vädjar vi till de medlemmar
som har både garageplats och pplats att om möjligt överväga att
avstå p-platsen.
Meddela i så fall Kenneth 070 876
12 66
Vi kommer att bygga ett tiotal nya
p-platser på Ölandsresan i april-maj
och då upphör bristsituationen.

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

