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Missa
inte
lördag 25/8 -

sommarfesten

i parken bakom Hollandsresan 171. Vid regn flyttar vi till festlokalen i
Dalaresan 36. Start runt klockan två på
eftermiddagen med underhållning för de mindre
barnen, sedan blir det sång & musik och
möjlighet till dans fram till ungefär kl 20.
Föreningen bjuder på grillkorv & dricka och det
går bra att ta med egen mat och använda våra
grillar på plats.

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 3/9.

Alf-Jörgen Lindström underhåller, bilden från 2010.

Om våra tvättstugor: Tvättider 7-11, 11-16,
16-20 och 20-01. Har den som bokat tvättstugan
inte börjat tvätta inom en timma kan någon
annan boende utnyttja resten av tvättiden.
Uppdaterade dokument: på styrelsemötet 18/8
uppdaterade styrelsen ett antal dokument, bl a
Vad gäller i HSB Växtriket? – våra ordningsregler.
Dokumentet finns på hemsidan och det är viktigt
att du som medlem sätter dig in i vad som gäller.
På hemsidan finns nu också olika blanketter för
nedladdning, bl a felanmälan.

Så här såg det ut i barnvagnsrummet i Dalaresan 38
för någon vecka sedan. Och i våra källsorteringsrum
har boende lämnat både tvättmaskin, spis och
soffa. Inte tillåtet och kostsamt för föreningen att
ta hand om. Något som vi alla är med och betalar.

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

