
 

LUCIAFIRANDE                                      

DEN 14 DECEMBER KL.14-15 

Vi ses i Dalaresan 36 för att njuta av 
glögg, saffransbullar och pepparkakor. 
Det lackar mot jul och nyår och förhoppningsvis vinter och snö. Vi 

vill påminna er om att ta bort era slangar från vattenutkastarna. 

Sitter slangen kvar kan de orsaka vattenskador.  Kom ihåg att ha 

uppsikt över levande ljus och släcka dem när du lämnar dem.                                              

 
Mer information på andra sidan! 

 

 

 

 

 

Kom ihåg att släcka 

ljusen! 

 

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/u

ppsala/brf/vaxtriket/ 

Styrelsens mailadress: 

styrelsen@brfvaxtriket.se  
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Information om garage och parkeringar. 

Styrelsen har upptäck att flera garageinnehavare har gjort egna 

avledningar på elsystemet, vilket inte är tillåtet. I första hand kommer 

dessa garageinnehavare att varnas och i andra hand kommer garaget 

sägas upp.  

Vi har haft minst två inbrott i garage under hösten varför vi påminner 

om att garaget alltid ska vara låst. 

Det är inte tillåtet att hyra ut garage och parkeringsplatser i andrahand, 

i det fall detta upptäcks kommer vi säga upp avtalet. Styrelsen har 

noterat att det står parkeringsplatser tomma och outnyttjade under 

långa tider och även dessa kommer vi kontakta och sannolikt avsluta 

kontraktet.  

Vi måste prioritera att alla medlemmar boende i föreningen och som 

har bil kan få hyra en parkeringsplats. 

Inom kort kommer priset på gästparkeringen att sänkas till 5 kr/timme 

eller 30 kr per dygn. På gästparkeringen på Dalaresan 9 väntar vi på en 

ny parkeringsautomat. Tills den är på plats går det bra att betala med 

Easy park eller i automaten på Ölandsresans gästparkering. 

hälsningar från Styrelsen i Brf Växtriket 

 

 

 

                             

 

Nästa möjlighet att 

träffa delar av 

styrelsen är 

kl. 18-19 den 

2 december på 

expeditionen i 

Dalaresan 16. 

_____ 

Kom ihåg att anmäla 

din mailadress för att 

få digital information! 

 

God jul och 

gott nytt år  

önskar 

styrelsen! 

 
BRF VÄXTRIKET 

Dalaresan 16  

Vår nya hemsida 

hittar du här: 

https://www.hsb.se/up

psala/brf/vaxtriket/ 

styrelsen@brfvaxtriket.se 
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