Informationsblad 29 november 2017
Tvättstugan i Dalaresan 3 är nu
färdigrenoverad och utrustad med nya
maskiner. Tvättstugan öppnar igen
fredag 1 december och kan användas
som tidigare.

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 4/12.

Alla ytor är renoverade och tvättmaskinerna är helt nya (se bild t h).
Maskinerna
är
försedda
med
tvättmedelspatroner
och
doserar
automatiskt rätt mängd vatten och
tvättmedel utifrån tvättens vikt. Man
kan alltså inte använda eget
tvättmedel.
I väntan på en betalningslösning blir
det tills vidare kostnadsfritt att
tvätta i Dalaresan 3, men när detta är
löst kommer det att kosta ca 25:- per
tvättpass,
vilket
kommer
att
debiteras i efterhand, på avgiftsavierna.
Det kommer också att tas ett nytt
bokningssystem i bruk i samband med
detta.
De tre övriga tvättstugorna kommer
att uppdateras på samma sätt mellan
2018 – 2020.
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.hsb.se
• Bokning av lokaler □ Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com´
• P-platser & Garage □ Ulf Broberg □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
• Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
• Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Dalaresan 16 □ 757 55 Uppsala
• Faktureringsadress till föreningen: HSB brf Växtriket □ 2078 □ Box 1026 □ 791 10 Falun
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se

