Informationsblad 23 april 2012
Vårt ordinarie årsmöte 2012 – hålls torsdag

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar

10 maj kl 18.30, i festlokalen Dalaresan 36.
Efter årsmötet servering av baguetter &
vatten/lättöl. Utförlig kallelse och alla
årsmöteshandlingar kommer i brevlådan under
veckan. Välkommen!

och andra som söker information om
området: www.brfvaxtriket.se

Före årsmötet - torsdag 10 maj kl 17-18
kommer representanter för svenska UMTS
som vill sätta upp GSM-antenner på
punkthuset Dalaresan, för en genomgående
information och diskussion med alla berörda
och intresserade medlemmar. På årsmötets
dagordning kommer det att finnas en punkt
där årsmötet diskuterar om och i så fall hur
vi ska gå vidare fram mot ett beslut.
Medverkar gör Kristoffer Bragd, Tele2, Lars-

-

EXPEDITIONSTID! Föreningens expedition på
Dalaresan 16 har öppet första helgfria
måndagen i varje månad 18.00-19.00 med
någon ur styrelsen. Nästa tillfälle 7 maj.

Nu tar PARKIA över parkeringsövervakningen i
vårt område och detta gäller dygnet runt. 15
minuter får man stå parkerad, därefter
riskerar man att få en kontrollavgift.

Eric Larsson, TeliaSonera och Thomas Loos, Netel
AB. Välkommen också till detta möte!

Var med på årets städdag lördag 5 maj! Då
hjälps vi åt att städa upp i områdets utemiljö.
Redskap, sopsäckar, korv & dricka finns
tillgängligt i servicehuset Dalaresan 36 hela
tiden. Vi håller på 10-13. Välkommen!
*

På förekommen anledning…




det är inte lämpligt att rasta hundar inne
bland husen och det är olagligt att inte ha
hunden kopplad här i området
föreningen har inga trafikregler som hindrar
att man kör fram till sitt hus, men
Gångfartsområde innebär att man måste vara
mycket försiktig, max 7-10 km gäller.

P-platserna på Ölandsresan byggs nu,
men resten av april och några veckor in i maj
sker inga anläggningsarbeten, ytan ska ”sätta
sig” innan man går vidare och asfalterar m m.
Men under den tiden kommer Växtverket att
jobba med anläggning av buskage i anslutning
till p-platserna.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 070 594 21 02 □
ulf.broberg@upsetters.se
• Camilla Hollmén □ Sekreterare □ Dalaresan 5 □ 25 67 60 □ camilla@camillahollmen.com
• Kent Olsson □ Kassör □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Tore Stenström □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Sara Stoltz □ Hollandsresan 171 □ 42 18 50 □ sara.stoltz@sva.se
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 070 983 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

