Informationsblad 1 oktober 2015
BYTARDAG & LOPPMARKNAD nu
på lördag 3 oktober kl 14-17
i festlokalen Dalaresan 36
Föreningen ordnar bytardag & loppmarknad i
festlokalen Dalaresan 36. Passa på & röj ur
förråd och garderober och byt grejor med andra
boende eller sälj dina prylar – t ex barnkläder,
böcker, skivor, dvd osv - på loppmarknad. Om du
sätter en prislapp säljer du – om inte, vill du
byta. Ingen föranmälan behövs, ta med dig dina
grejor & kom dit. Det som inte är bortbytt eller
sålt när vi slutar kommer att lämnas till Röda
Korset och Stadsmissionen.

Målningsarbetet går framåt, men vädret har inte
varit gynnsamt på senaste tiden, och det innebär
att inte bara punkthusen kommer att målas
under 2016. Som det nu ser ut kommer sex
radhuslängor också att få stå över till nästa år.
Alla längor är tvättade och förberedda, men
troligen fungerar det inte att måla p g a regn och
kyla.

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 5 oktober.

Halloween!

Föreningen ordnar Halloweenfest för barnen, torsdag 29 oktober kl 17-19, i
festlokalen Dalaresan 36. Inbjudan kommer i
brevlådan!

HSB-insamling till Stadsmissionen

HSB deltar i Forza, ett samarbete med
Uppsala Stadsmission, med containrar/boxar
för textilåtervinning. Kläderna som samlas in
säljs sedan i SM second hand-butik och
pengarna som kommer in går oavkortat till
Stadsmissionens verksamhet för utsatta
människor i Uppsala. Vi kommer att ställa upp
en box på föreningens område, vid Dalaresan
9, i början av november. Bidra!

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 □ Box 1026 □ 791 10 Falun
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se

