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Störningsjour för gemensamma lokaler
Från och med nu finns en störningsjour som
gäller våra gemensamma lokaler i Dalaresan 9
och Dalaresan 36. Störningar som hög musik,
bråk eller högljudda röster utanför lokalerna 2206 söndag till torsdag resp 24-07 fredag och
lördag samt helgdagar och helgdagsaftnar är
inte tillåtet med hänsyn till de som bor
runtomkring. Störningsjouren kommer att åka ut
och se till att störningen påtalas och dämpas på
tider enligt ovan. Om jouren måste åka två
gånger på samma störning kommer det att
debiteras den som hyrt lokalen. Jouren nås via
samma nummer som PARKIA 018-69 33 30
På förekommen anledning:
• Efter en inspektion av samtliga garage har vi
nu en lista på felaktigheter i garagen och
föreningen kommer att ta in elektriker för att
åtgärda alla garage där man manipulerat
belysningen och/eller motorvärmarens timer.
• Det finns också någon som har monterat väggar
i sitt garage, vilket inte är tillåtet. Styrelsen
kommer att uppmana vederbörande att
montera ned väggarna, senast 15 januari 2013.
• Vidare finns det några garage som helt och
hållet används som förråd. Inte tillåtet enligt
våra regler och dessutom finns det en lång
garagekö.
• De garagen ska vara tömda senast 15 januari
2013, annars kommer de att överlåtas till
den/de som står först i kön.
P-automaterna på våra gästplatser – från oktober
i år kan automaterna inte läsa magnetremsor på
bensinkort & kreditkort. Av säkerhetsskäl (mot
skimming) tillåts numera endast kort med chips.

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 3/12.

Ett ruskigt spöke – från Halloweenfesten 3 november

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
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• 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
• Förvaltare: Loring Sandberg □ HSB Uppsala □ 18 01 57 □ loring.sandberg@uppsala.hsb.se
• Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Box 1103 □ 751 41 Uppsala

