Informationsblad 20 juni 2012
Nya styrelsen, efter val på årsstämman 10 maj:
Ulf Broberg omvaldes som ordförande för ett år,
Kenth Olsson är kassör ytterligare ett år och Tore
Stenström är tillbaka som sekreterare. Kvar i
styrelsen sedan tidigare är Stig Hallberg och HSBrepresentanten Lennart Elmnert. Nya i styrelsen
är Mona Yaghi och Margrét Atladottir.
Styrelsen arbetar även i tre arbetsgrupper,
Energi (leds av Tore), Fastighet (leds av Stig) och
Yttre/inre miljö (leds av Ulf).
Avgiftshöjning från 1/7 2012 – länge har vi
kunnat stå emot kostnadsökningar och annat,
men fr o m 1 juli 2012 tvingas vi höja avgifterna i
föreningen. Ökningen är 3% och kommer alltså
att märkas på den avi som ska betalas i slutet av
juni.
Anledningen till att vi nu måste höja, är att
kostnader som vi själva inte råder över ökar i
rask takt. Det handlar om fjärrvärme, som utgör
drygt 10% av våra gemensamma kostnader,
gemensam elförbrukning, avfallshanteringen och
inte minst Uppsala Vatten som höjt taxan med
20%.

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 2 juli.

P-platserna på Ölandsresan är klara och
fördelade - och togs i bruk från 15/6. I
nuläget räcker platserna till att ta bort hela
kön och dessutom ge tre nya besöksplatser.

Trevlig Midsommar!

*

På förekommen anledning…




Glödlampor får inte kastas bland brännbara
sopor, de ska sorteras i de olika kärl som
finns, eftersom bland annat lågenergilampor
innehåller kvicksilver som vi inte vill ha ut i
naturen.
Bilar får inte tvättas på våra gårdar, det är
olämpligt och olagligt, eftersom vattnet, med
miljöfarliga
ämnen
som
olja
och
tungmetaller, rinner via dagvattenledningar
ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur
och växtlighet skadas.

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 □
matladottir@hotmail.com
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• 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
• Förvaltare: Loring Sandberg □ HSB Uppsala □ 18 01 57 □ loring.sandberg@uppsala.hsb.se
• Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Box 1103 □ 751 41 Uppsala

