Obs! att det är två infoblad denna gång!

Informationsblad 25 november 2011
Media & Spelmarknad söndag 11/12 kl 14-16,
i Dalaresan 36 – inför jul passar vi på att ha en
BYTESdag. Vi byter filmer, digitala- & bordsspel
och dyl tillbehör. Det går att sälja också, om du
tar med dina saker. Vill du sälja: boka bord
/plats redan nu, ring Ingemar 070 279 14 41 –
föreningen bjuder på kaffe & kakor.

ÄNDRADE RUTINER NÄR DET GÄLLER KÖER
TILL OCH BYTEN AV P-PLATSER OCH
GARAGEPLATSER – från och med december

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

Vill du ha ett e-postmeddelande när
föreningens nyhetsbrev finns att ladda
ner från hemsidan? – då skriver du ett
mail till ulf.broberg@upsetters.se så får du
en länk mailad till dig varje gång det kommer
ett nytt informationsblad.

2011 har vi fört över uppdraget att administrera
våra garage och p-platser från förvaltaren på HSB
till vår vaktmästare, Kenneth Alsén. Det är alltså
Kenneth du ska kontakta i sådana ärenden.
En uppdaterad kölista för garage resp p-platser
ligger nu ute på vår hemsida – kontrollera gärna
att uppgifterna stämmer om du står i någon av
köerna.
Kölistan för byten av p-platser har vi tvingats
nollställa. Vill du stå i kö för byte av p-plats
måste du meddela Kenneth, så att du kommer
upp på listan. Just nu är den tom.
HJÄLP MED ATT HÅLLA KOLL PÅ HUSHÅLLSELEN & RÄTT INSTÄLLNING PÅ MINIMASTERN
□ Det finns ett reglage på radhusens minimasters
(bakom luckan), där man kan reglera tilluften
från max till min. Om den ställs på min den
kalla årstiden används inte elpatronen i
minimastern och detta ger väsentligt lägre
elförbrukning i lägenheten. Bra att kolla!
□ Här hittar du ett bra webbaserat verktyg för
att kolla om din elförbrukning är rimlig:
http://iis.energiradgivningen.se/misc/www/kalk
yler/hushall/hushall.aspx (mer information och
adressen som klickbar länk finns på hemsidan).

Vår nya skylt lyser upp i vintermörkret

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

