Vi önskar alla en trevlig midsommar!
Informationsblad 19 juni 2013
Två evenemang i föreningen sommaren 2013:

SOMMARFEST lördag 31/8
Alla medlemmar är välkomna till årets
sommarfest, i parken bakom Hollandsresan
171. Det blir korvgrillning & underhållning
och nytt för året: loppmarknad. Tid 12-16.
Mera information kommer! Vill du sälja på
loppmarknaden; kontakta Margrét Atladottir.

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 1/7.
Från sommarlovsdiscot 15 juni

TRAFIKDAG lördag 17/8
Föreningen ordnar en trafikdag i samverkan
med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) vid Dalaresan 9, lördag 17
augusti. Det blir korvgrillning & aktiviteter
under dagen. Mera information kommer!
I samband med trafikdagen kommer vi också
att mäta upp hastigheter inne på området,
med laserutrustning motsvarande den som
används av trafikpolisen. Resultatet av
mätningarna kommer att redovisas i
infoblad.
På förekommen anledning:
• vi påminner om att tillåten parkeringstid
inne på området är max 15 minuter, i
första hand i samband med i- och urlastning. Längre parkeringstid medför
kontrollavgifter från Parkia.
• vidare är det inte tillåtet att tvätta bilar
inne på vårt område, av såväl trivselsom miljöskäl
• du som har problem med felparkerade
bilar kan alltid ta kontakt med Parkia
direkt, 018 – 69 33 30

Eva & Jenny från Växtverket fräschar upp
några av våra ”tallbackar” nu i juni

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 070 594 21 02 □
ulf.broberg@upsetters.se
• Tore Stenström □ Sekreterare, v ordf □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Kent Olsson □ Kassör □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
• 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
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 073 983 54 91
• 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 □ Box 1026 □ 791 10 Falun
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se

