Informationsblad 5 februari 2018
TVÄTTSTUGAN i Dalaresan 3 blev helrenoverad
i slutet av 2017. De nya maskinerna fungerar
med automatisk dosering av allergitestat
tvättmedel och sköljmedel (man ska alltså inte
ta med eget tvättmedel eller sköljmedel.) Den
som ändå häller i eget tvättmedel eller
sköljmedel kan orsaka att maskinerna skadas
när det blir ett överflöde av skum, dessutom ska
vi tillsammans värna om att maskinerna inte
körs med icke allergitestat tvättmedel, just med
omtanke om områdets allergiker.
RASTNING AV HUNDAR PÅ OMRÅDET - styrelsen
har tagit emot klagomål på hundägare som
rastar sina hundar i området men inte medför
någon s k bajspåse. Det är en fråga om vår
gemensamma trivsel och det borde vara
självklart att hundägare tar hand om hundbajset
och lägger bland komposterbart i våra
källsorteringsrum.

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 5/3.
Problem med lås & nycklar? – kontakta
föreningens lås- & nyckelansvarige: Kent
Henriksson. tel 56 90 34
Vinter…

FRISKVÅRSRUMMET I DALARESAN 9: ljuset
släcks mellan kl 23 och 06, under den tiden är
det inte tillåtet att använda friskvårdsrummet
Vi påminner vidare om att det inte är tillåtet
att låna ut nyckeln till eller släppa in
utomstående. Om sådant missbruk upptäcks
kommer tagen ifråga att göras oanvändbar.
Friskvårdsrummet är till för oss som bor i
föreningen och inga andra.
PARKERADE BILAR som inte hör hemma på
området eller boende som parkerar under
längre tid kommer att få kontrollavgift 500:utfärdat av Parkia om man ringer dit och ger
dem information om plats och bil. 018 69 33 30.

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
 Lås-& nyckelansvarig □ Kent Henriksson □ 56 90 34
 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 □
 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

