Informationsblad 30 oktober 2017
I början av oktober genomfördes stamspolning i
höghus och tvättstugor samtidigt med mossbekämpning och rengöring av taken på radhus
och servicebyggnader.
VÅRA TVÄTTSTUGOR HELRENOVERAS med
början nu i höst. Först ut är tvättstugan i
Dalaresan 3, som kommer att vara avstängd ca
fyra veckor från måndag 6 november på grund
av renoveringen. Vi kommer att byta
tvättmaskinerna och mangeln och även måla och
byta mattor. Vi kommer även att införa
automatisk dosering av tvättmedel (man
behöver alltså inte ta med tvättmedel, mera
info kommer senare). De som brukar
använda tvättstugan i Dalaresan 3 uppmanas
boka en av de tre andra tvättstugorna med den
vanliga pluggen. Den vanliga portnyckeln passar
i alla tvättstugor.

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 6/11.
MER OM FRISKVÅRDSRUMMET: Carl-Johan
Bacofner (som bor i föreningen) bjuder in till
öppen träningstid för dig som vill träna
tillsammans med andra. Alla helgfria
måndagar kl 10.15 - 11.00 samt helgfria
torsdagar 17.30–18.15, med början måndag
6 november. Carl-Johan kommer att vara
där så ofta han kan. Alla som bor i föreningen
är välkomna!
Höst…

AVGIFTSHÖJNING på parkeringar & garage:
avgifterna höjs med 100:-/mån vardera från 1/1
2018. Detta för att möjliggöra en upprustning
till nya motor-värmaruttag som möjliggör
uppgradering till laddning av elbilar.
FRISKVÅRSRUMMET I DALARESAN 9: INTE
TILLÅTET ATT LÅNA UT TAG-NYCKELN TILL
UTOMSTÅENDE – friskvårdsrummet är en stor
investering för oss som bor i föreningen. Det är
inte tillåtet att låna ut nyckeln till eller släppa
in utomstående. Om sådant missbruk upptäcks
kommer tagen ifråga att göras oanvändbar.
Radhusen – kom ihåg att ta in slangar från
radhusens vattenutkastare så att kranar och
slangrar inte fryser sönder när det blir kallare.

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

