Informationsblad 29 oktober 2012
Att bo i bostadsrätt innebär att…
… man inte kan agera på egen hand när det
gäller att sätta upp paraboler eller andra
antenner på balkonger eller fasader. All
parabolmontering måste behandlas av styrelsen
efter ett utförligt förslag med ritning över
placering av parabol/antenn. Sätter man upp
ändå kommer föreningen att kräva nedmontering
och återställande av eventuella skador.
DEN BLÅ HSB-pärmen – det har visat sig att
materialet i den blå HSB-pärmen (som ska finnas
i varje lägenhet) ofta inte är så bra uppdaterat.
Numera finns ju i så fall de flesta handlingarna,
som stadgar, ordningsregler m m, på vår
hemsida.
På förekommen anledning:
• Det är inte tillåtet att använda våra garage till
annat än uppställningsplats för bil eller mc.
Verkstadsarbeten som t ex reparationer,
slipning eller målningsarbeten ska utföras i
därtill avsedda lokaler och absolut inte i våra
garage. Missbruk av garage kan medföra att det
placeras i kön och måste överlåtas till någon
annan boende.
• Det är inte heller tillåtet att använda egna
låspluggar
utan
lägenhetsnummer
till
tvättstugebokningen. Vaktmästarna kommer att
ta hand om sådana pluggar och kan även
tillhandahålla nya korrekta pluggar mot
självkostnadspris.

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 5/11.

,

RADHUSÄGARE – om du inte har gjort det
redan: missa inte att ta bort slang &
nippel från radhusens vattenutkastare –
för att undvika att de fryser sönder nu när vi
går mot kallare tider.

Lördag 3 november

Den 3 november kl 16-18
spökar vi till det för alla barn
i föreningen. Vi håller till i
lokalen Dalaresan 9 & kommer
att bjuda på äckligt godis,
ansiktsmålning, disco och en
spökhistoriaaaaaaaaaaaa!
Kom utklädd!

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 □
matladottir@hotmail.com
• 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

