Informationsblad 12 september 2016
VÅRA ORDNINGSREGLER – Vad gäller i HSB
Växtriket? – uppdaterades i augusti och finns att
läsa eller ladda ner från vår hemsida. Den som
inte kan komma åt Internet kan hämta utskriven
version på expeditionen under våra informationstider.
Ett viktigt tillägg i de nya ordningsreglerna är
Förbud att ladda elbil via motorvärmaruttag.
Santidigt diskuterar styrelsens energigrupp med
Vattenfall om de kan sätta upp en laddningsstolpe på området. En sådan skulle eventuellt
kunna placeras på en p-plats på Ölandsresan och
därmed också bli tillgänglig för andra än boende
i föreningen.

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 3 oktober.
Från sommarfesten 2 augusti:

ELEKTRONISKA LÅS PÅ CYKELFÖRRÅDEN – med
anledning av stölder ut cykelförråden kommer vi
under hösten att byta tlll elektroniska lås på våra
cykelförråd. Detta innebär att boende som inte
hämtat/löst ut den elektroniska nyckeln (TAG)
måste göra det. Mer information följer.
Vi kommer också att rensa ur cykelförråden.
Omärkta cyklar tas bort 15 oktober. Se till att
din cykel är märkt med namn & adress!
Vi påminner om att det inte är tillåtet att
plantera på föreningens allmänning utan
tillstånd från styrelsen.
Vi påminner också om att hela området
är skyltat som GÅNGFARTSOMRÅDE. Det betyder
att rätt hastighet, för bilar, cyklister, mopeder
osv, är 7-10 km/tim – alltså krypfart.
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Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
• Tore Stenström □ Sekreterare □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Kent Olsson □ Kassör, v ordf □ 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
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
• Montage & Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
• Fastighetsskötare Kenneth Alsén □ 070 876 12 66 □ Telefon till expeditionen: 42 99 11
• 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

