Informationsblad 15 maj 2016
Årets städdag: söndag den 22/5 kl. 10-14. Vi
utgår från Dalaresan 36, där det också kommer
att finnas korv & dricka under hela tiden 10-14.
Styrelsen ber i år de boende som medverkar på
städdagen om hjälp med att luckra upp sanden i
våra sandlådor. Det finns inget krav från
myndighet att byta sand, men det behöver göras
med några års mellanrum.
Målning av återstående radhus och punkthus
har nu återupptagits efter vinteruppehållet. Det
återstår att måla några radhuslängor och alla
fem punkthusen.
Målning av höga staket - det finns flera staket
med allvarliga rötskador och vi kommer att
åtgärda löpande. Staketen skall även i
fortsättningen vara vita och skall målas med färg
som är mögelresistent. Staket som av den
boende byggts till på tillåtet sätt återställ i detta
skick.

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 13 juni.
Styrelsen, vald på årsmötet 12 maj 2016

Fr v Ulf Broberg (ordförande), Tore Stenström
(sekreterare), Kenth Olsson (kassör & v ordf)
och Stig Hallberg, ledamot

På förekommen anledning påminner vi om att
det på hela området råder förbud mot biltvätt.
Bilen ska tvättas på särskilt utrustade
anläggningar, t ex bensinstationer.

Margrét Atladottir, Mona Yaghi (ledamöter)
och Lennart Elmnert (HSB:s respresentant i
styrelsen)

Skylten gångfartsområde, som gäller i hela vårt
område, innebär att bilarnas fart ska anpassas
till de gående, dvs 7-10 km/tim max.

Styrelsens arbete är organiserat i fyra
arbetsgrupper:
 Energigruppen – ordf Tore Stenström
 Fastighetsgruppen – ordf Ulf Broberg
 Yttre Miljögruppen – ordf Stig Hallberg
 Inre Miljögruppen – ordf Mona Yaghi

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

