
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våtrumsbesiktning av 

samtliga lägenheter 

 

  

Under vecka 14 kommer PDE fukt att utföra 
våtrumsbesiktning i samtliga badrum/duschrum 
samt diskbänksskåp. I radhusen kommer man också 
mäta i fördelningslådan i ”lilla” förrådet på framsidan. 
Du som boende ska se till så att hantverkarna 
kommer åt de utrymmen som ska mätas och plocka 
bort saker som är i vägen. Hantverkarna går in med 
huvudnyckel och har du egna lås måste du lämna in 
nyckel till detta till Janne i god tid. Märk upp dina 
nycklar noga.  
 

Ombyggnation av lekplatser 

Den 16 mars kommer arbetet påbörjas med 

ombyggnationen av våra lekplatser. Först ut är 

lekplatsen på Ölandsresan därefter Dalaresans 

lekplats. Arbetet kommer pågå i ca 10 dagar per 

lekplats och området kommer spärras av under tiden 

arbetet pågår. 

Mer information på andra sidan! 

 

 

 

 

 

Datum för stämman 

är 14 maj kl. 18,30. 

Inbjudan och 

årsredovisningen 

kommer i separat 

inbjudan. 

 

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 nya hemsida hittar 

du här: 

https://www.hsb.se/upps

ala/brf/vaxtriket/ 

Styrelsens mailadress: 

styrelsen@brfvaxtriket.se  
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Valberedningen arbetar för fullt inför kommande 

stämma och söker dig som är intresserad av 

styrelsearbetet. Särskilt intresserade är 

valberedningen av dig som kan mer om: 

 Ekonomi, mark och fastighetsskötsel, juridik, IT- 
och webb, information och kommunikation, samt 
energi och teknikfrågor.                 

  

 

  

Kerstin Bäckmark    kerstin.backmark@telia.com 
Anita Norrbom         anitanorrbom@gmail.com 
Margareta Granvik   070-693 99 42 

 
 

Påminnelser! 
 

 Styrelsen vill påbörja arbetet med 
grannsamverkan. Polisen har 
informationsmöten 25 mars, 23 april och 28 
augusti, tiden är 19-21. Kontakta Mona Yaghi 
om du är intresserad och vill följa med.  

 Rökning och fimpar är en fråga som påverkar 
vår miljö och hälsa. Respektera vart du får 
röka och ta hand om dina fimpar.  

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

 
 

 

 
 

Nästa möjlighet att 

träffa delar av 

styrelsen är 

kl. 18-19 den 

6 april på 

expeditionen på 

Dalaresan 16. 

_____ 

Kom ihåg att anmäla 

din mailadress för att 

få digital information! 

 

Städdag den 

26 april 10-14 

 

Brf Växtriket 

Dalaresan 16  

Vår nya hemsida  

hittar du här: 

https://www.hsb.se/uppsa

la/brf/vaxtriket/ 

Styrelsens mailadress: 
styrelsen@brfvaxtriket.se 
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