Informationsblad 24 april 2018
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2018:
Välkommen till årets föreningsstämma torsdag 17 maj kl 18.30 i Dalaresan 36.
Utförligare kallelse & årsmöteshandlingar
delas ut samtidigt med detta infoblad.
VATTENLÄCKA - i området väster om Dalaresan
(Dalaresan/Ölandsresan) finns en läcka på
värmesystemet som kan ge stora problem. Alla
radhusägare uppmanas att inspektera sina
förråd och där lyfta på locket till kranar m m för
att kontrollera att det inte läcker.
BRANDTEKNISK INSPEKTION – vid inspektionen
har man upptäckt att det finns brännbara
vätskor i några vindsförråd, vilket är ABSOLUT
FÖRBJUDET. Efter påpekande i inspektionen
kommer vi även att montera kommunicerande
brandvarnare i våra etagelägenheter.

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 7/5.
Notera i almanackan, kommande aktiviteter
i föreningen: sommarlovsdisco lördag 9/6 kl
14-16 * sommarfest lördag 21/7 kl. 14-16
Missa inte vår städdag söndag 13/5 kl 10- 14!
Vi utgår från basketplanen vid Dalaresan 9,
där man kan hämta ut redskap från kl 10 och
där vi bjuder på dricka & grillkorv kl 11-14.
Bilden från städdagen 2017.

SOPSÄCKAR – föreningen tar inte hand om
sopsäckar med ogräs, buskar osv, vilka ställs ut
lite här och var på området, av våra
radhusägare. Den boende ska själv föra avfallet
till vårt ”grönsaksförråd” längst ner på
Ölandsresan. Det finns skottkärror och redskap
att låna av föreningen.
OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL - Åke
Huss AB kommer att genomföra OVK-besiktning i
alla lägenheter med början den 30/4. Man går in
med huvudnyckel. Närmare information kommer
från Åke Huss, i brevlådan.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
 Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 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 □ 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
 Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.hsb.se
 Lås-& nyckelansvarig □ Kent Henriksson □ 56 90 34
 Bokning av lokaler □ Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com´
 P-platser & Garage □ Ulf Broberg □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
 Fastighetsservice □ Janne Granvik □
 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

