Informationsblad 1 februari 2016
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2016:
notera redan nu datum för årets föreningsstämma - torsdag 12/5 kl 18.00 i Dalaresan 36.
Utförligare
kallelse
&
årsmöteshandlingar
kommer senare i brevlådan.
Medlem som önskar ett visst ärende behandlat
på stämman måste anmäla ärendet skriftligt till
styrelsen
senast
30/3
via
mail
till
styrelsen@brfvaxtriket.se eller i brevlådan på
Dalaresan 16.

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 (1/2) 7/3.

VALBEREDAREN börjar arbeta redan nu, som
tidigare är det Jan-Erik Edh (018-42 03 91). Ta
kontakt med honom om du vill engagera dig i
föreningens arbete eller kanske föreslå någon
annan medlem som kandidat till styrelsen.

FILTER I RADHUSENS FLÄKTAR
I förra informationsbladet påpekade vi att filtren
i punkthusens alliance-fläktar måste göras rent
minst en gång i månaden. Det är ännu viktigare
att sköta filtren i radhusens fläktar. Filtret i
fläktkåpan måste göras rent vid behov, lättast i
diskmaskinen. Det kan betyda varje månad eller
varje vecka om man steker eller wokar så att det
blir mycket matos. Om det inte sköts kan
fläktens inre frånluftsfilter bli så igensatt att
ventilationen inte fungerar alls. Viktigt att läsa
mera i Instruktionsboken!

MOTORVÄRMARUTTAG - det är inte är tillåtet
att ha sladd till motorvärmare hängande
inkopplad till uttaget när den inte är kopplad till
bilen.

TRÄDFÄLLNING – vi kommer att fälla ett antal
träd som utgör risker eller står hindrande på
området. Arbetet påbörjas inom kort.

Bilder från februari 2010

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

