Informationsblad 28 februari 2014
Föreningsstämman 2014: anteckna redan nu
datum för årets föreningsstämma: torsdag 22/5
kl 18.00, i Dalaresan 36.
Valberedningen börjar arbeta redan nu, i år är
det Henrik Brunnberg (070-734 26 44 hbrunnberg@hotmail.com) och Jan-Erik Edh (01842 03 91). Ta kontakt med någon av dem om du
vill engagera dig i föreningens arbete eller
kanske föreslå någon annan medlem.
På förekommen anledning – utrustningen för
bredband & digital-TV från Telia tillhör
föreningen och ska finnas i lägenheten. Utöver
den väggfasta utrustningen är det
• Router/trådlöst modem
• Två TV-boxar
• Kablage till ovanstående
Att utrustningen tillhör föreningen innebär att
den inte får tas med vid flytt, utan ska finnas
kvar till nästa boende.
Solariet i DR16 stängs – på grund av nya
lagregler - den som solar solarium ökar sin risk
att drabbas av hudcancer. Därför avråder
Strålsäkerhetsmyndigheten från att sola i
solarium. Skärpta föreskrifter innebär bland
annat att soltiden i obemannade solarier måste
begränsas till 15 minuter, och det finns förslag
om att införa en 18-årsgräns. Föreningen
ansvarar för solariet, men har inte möjlighet att
övervaka att bestämmelserna följs, därför stängs
solariet 31/3.
Lokalerna i DR16 kommer till en del att byggas
om, för att vi ska få bättre och mer funktionella
utrymmen för våra vaktmästare och andra
hantverkare och entreprenörer som arbetar i vårt
område under längre tid.

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 3/3.
LOKALBOKNING – bokning & tillsyn av festlokalen i DR36, hobbyrummet i DR16 och
övernattningsrummet i DR9:
Styrelsens inre miljö-grupp tar över ansvaret
för bokning & utlämning av nycklar fr o m 1/3.
Mona Yaghi har tills vidare hand om bokning &
nyckelutlämning (kontaktuppgifter nedan).
Anledningen är att vi nu börjar arbetet med
att lägga över bokningen av gemensamma
lokaler på ett LAN (lokalt administrativt
nätverk) som vi nu har möjlighet att skapa i
vårt fibernät alternativt att vi överväger att
använda tjänster som är åtkomliga via TVapparaten. Målet är att detta ska bli av inom
2014.
Fr o m 1/3 är det alltså Mona Yaghi som ska
kontaktas förbokning av lokalerna.
En arkivbild från februari 2010…

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 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 □ 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
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □
• 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

