
Förändring av 

informationsblad 

 

  

Styrelsen har beslutat att förändra hur vi delar ut 

informationsbladet from årsskiftet 2020/2021. 

Informationsbladet kommer fortfarande finns kvar men endast 

anslås på de tavlor som finns vid våra miljöstugor, i trapphus 

samt publiceras på vår hemsida. 

 

All information som finns i informationsbladet publiceras även 

på vår hemsida, den uppdateras mer frekvent och 

informationsbladet blir som nu en sammanställning av vad som 

redan finns på vår hemsida. 

 

Planerade styrelsemöten 

11 december 

Reserverade tider i 

friskvårdsrummet 

From vecka 48 och tillsvidare är måndagar & torsdagar mellan 

kl.11-13 reserverat för våra medlemmar i åldersgruppen 70+. 

Detta är utifrån deras trygghet under pågående pandemi. 

 

Friskvårdsrummet städas torsdagar mellan klockan 14:30-15:30, 

vänligen träna inte under den tiden. 

Hållare till kompostpåse (matavfall) 

Hållare till de kompostpåsar som finns i våra soprum finns att 

hämta på expeditionstid. 

 

 

  

Nästa möjlighet att 

träffa delar av 

styrelsen är 

kl. 18-19 den 

7 december på 

expeditionen på 

Dalaresan 16. 

 

Vid akuta fel 

kontaktar du vår 

vaktmästare Janne 

Granvik på 070 325 

61 26. Om felet inte 

är akut når du också 

Janne på 

jan@granvik.nu 

 

Brf Växtriket står inte 

för kostnaden om 

boende själva begär 

ut jourtjänster. 

 

Brf Växtriket 

Dalaresan 16  

Vår hemsida hittar du 

här: 

https://brfvaxtriket.se/ 

Styrelsens mailadress: 

styrelsen@brfvaxtriket.se 
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Förändring vid bokning av tvättstugor 

 

Som flera av er säkert redan märkt har arbetet med att 
digitalisera bokningen av tvättstuga kommit igång igen, detta 
har tyvärr dragit ut på tiden pga leveransförseningar kopplade 

till Covid-19. 
 

När vi närmar oss start kommer ytterligare information kring 
förändringen som omfattar digital bokning via bokningstavlor 
som finns i anslutning till varje tvättstuga, bokning via telefon 

samt att vi även kommer införa ett avgiftssystem i samband 
med att man använder tvättstuga. 

  

 

  

 

Inventering av parkeringar & avtal 
 

Vi har identifierat att flera medlemmar har parkeringsplats som de 
betalar för men vi kan inte se att det finns något giltigt avtal. 

För att få ordning på det hela går vår parkering- och 
garageansvarige runt till dessa medlemmar med avtal som behöver 

signeras, detta är viktigt då ett avtal måste finnas för att nyttja 
platsen. 

 
    Det är begränsad tillgång på parkeringsplatser så vi vill 

uppmana våra medlemmar som har fler platser än bilar att 
säga upp den plats som inte längre behövs. 

 

Påminnelser! 
 

• Våra soprum är avsedda för hushållssopor. Större emballage, 
möbler och förpackningar måste du själv ta med till 
återvinningen på Spikgatan.  

• Vår plats avsedd för trädgårdskompost är endast avsett för 
trädgårdsavfall. 

• Ni som bor i radhus, glöm inte att byta/rengöra era 
ventilationsfilter, nya går att hämta på expeditionstid. 

• Skador på våra tvättmaskiner pga BH-byglar har hittats vid 
service, använd alltid tvättpåse när ni tvättar BH med bygel. 
 

 
 

 

 
 

Kom ihåg att anmäla 

din mailadress för att 

få digital information! 

Anmälan via mail till 

styrelsen. 

 

Tiden för tända ljus 

är här, lämna aldrig 

ett tänt ljus utan 

uppsikt! 

Gör en 

funktionskontroll 

på brandvarnare, 

byt batteri vid 

behov. 
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