Informationsblad 5 mars 2013
Bastun i Dalaresan 36 stängd
På grund av upprepad skadegörelse, nedskräpning och sabotage mot bastuaggregatet
tvingas vi nu stänga bastun i Dalaresan 36 tills
vidare. Bastun kommer inte att kunna öppnas
igen förrän under 2014, då vi tror att vi kan få
igång ett bokningssystem över Internet.
Notera redan nu datum för föreningsstämman
2013: tisdag 14 maj med början kl 18, i
Dalaresan 36. Utförligare kallelse & årsmöteshandlingar kommer senare.
Medlem som önskar ett visst ärende behandlat
på stämman måste anmäla ärendet skriftligt till
styrelsen, före mars månads utgång.
Alla medlemmar är välkomna att ta kontakt med
VALBEREDNINGEN för att föreslå styrelseledamöter inför kommande år. Valberedningen
består av ordförande, Elisabeth Gräns (42 08 56),
och Dorota Lai (42 03 16). Det finns vakanser i
styrelsen som behöver fyllas. Är du intresserad
av att arbeta med våra gemensamma angelägenheter? I så fall, kontakta någon av valberedarna!
Våtrumsinspektionen som utförs av Boservice,
på uppdrag av föreningen är inte riktigt klar. Man
kommer tillbaka 12-13
mars. Titta efter
avisering i brevlådan!
Säkringar: det visar sig att det är säkrat med
olika amperestyrka i våra radhus, och det finns
uppgifter om att boende betalar för 25A, när
man bara har 16A säkringar. Det finns också de
som har säkrat till 25A, vilket är onödigt mycket
och onödigt dyrt p g a att den fasta avgiften är
större. Styrelsen diskuterar med Vattenfall.

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 8/4.

Tilläggsisolering av vindar: under februari
utförde specialistföretaget Cremab tilläggsisolering av vindar på våra samtliga radhus,
punkthus och gemensamhetshusen Dalaresan
9, 16 och 36. Det gick väldigt fort, de satte
igång arbetet närmast direkt efter vår
beställning och därför hann det inte med i
förra informationsbladet. Vi räknar med att
tilläggsisoleringen inte bara spar energi på
uppvärmningen av husen utan också har en
positiv effekt på inomhusklimatet sommartid.
Inbrott i friskvårdsrummet i DR9: natten till
2/4 bröt sig någon eller några in i lokalen,
utan att något blev stulet. Vi har ändå polisanmält själva inbrottet, som var möjligt därför
att någon, medvetet eller av glömska, lämnat
ett fönster öppet på vädringsspärr.

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
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se NYTT!
•

