Informationsblad 20 juli 2014
HSB VÄXTRIKETS
SOMMARFEST!
Lördag 26 juli kl 16-19 i parken vid
Hollandsresan 171.

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 4/8.

MINIMASTERS – från slutet av augusti till
oktober kommer Gunnar Karlsen AB att byta ut
samtliga Minimastrar i områdets radhus. Alla
som bor i radhus har fått en information i
brevlådan. Vi påminner om att den som vill se
hur det kommer att se ut eller eventuellt vill
göra egna tillval gällande frontfärg och typ av
kåpa (och andra som är intresserade) är
välkomna till två demonstrationstillfällen, i
festlokalen i Dalaresan 36: onsdag 6/8 18-20
* lördag 18/8 10-12. Tillägg för alternativ
utöver standard betalas inte av föreningen.
KÖKSFLÄKTAR

Underhållaren Dece – medverkar på vår
sommarfest – lördag 26 juli kl 16-19 – i
parken bakom Hollandsresan 171.
• Musikunderhållning för barn & vuxna
• Korvgrillning (föreningen bjuder på
korv & dricka)
• Tipspromenad för barnen
• Ansiktsmålning
• Loppmarknad
(meddela
Margrét
Atladottir i förväg om du vill sälja där)

I

PUNKTHUSEN

–
styrelsens energigrupp förbereder upphandling
av s k Alliancefläktar, som samverkar med vårt
nya fläktsystem och som kommer att ge ett
betydligt bättre utsug över spisen. Utbytet kan
komma igång under hösten eller under 2015.

MÅLNING AV GEMENSAMMA BYGGNADER
– med början i slutet av augusti kommer Alfred
Holm AB att måla våra fristående byggnader
(tvättstugor, servicebyggnader, garage och
cykelförråd). MÅLNING AV PUNKTHUS OCH
RADHUS kommer att upphandlas och
genomföras under 2015-2016 - något att tänka
på när det gäller plantering av växter, som
kanske kan vänta till efter målningsarbetena.

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

