Informationsblad 25 februari 2019
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2019:
Notera redan nu datum för årets föreningsstämma - tisdag 14 maj kl 18.30 i
festlokalen, Dalaresan 36.

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 4/3.

Utförligare kallelse & årsmöteshandlingar
kommer senare i brevlådan.
Medlem som önskar ett visst ärende
behandlat på stämman måste anmäla
ärendet skriftligt till styrelsen senast 30/3
via mail till styrelsen@brfvaxtriket.se eller i
brevlådan på Dalaresan 16.
LÄGENHETSINBROTT & GRANNSAMVERKAN
Det har funnits tecken på att inbrottstjuvar
kan vara aktiva igen i vårt område. Alla vi
boende behöver skärpa vår uppmärksamhet!

Styrelsen har redan tidigare
inlett ett samarbete med Polisen och med
HSB81, för att starta aktiv grannsamverkan
mot brott. Den som är intresserad av att
medverka kan ta kontakt med Mona Yaghi i
styrelsen.
På förekommen anledning: det är inte
tillåtet att ha bilar stå på tomgång i våra
garage. Det bryter mot tomgångsregler
och skapar andningsbesvär för andra
bilägare.

VALBEREDNINGEN söker med ljus och lykta
efter engagerade boende i föreningen som
är villiga att tillföra sin kompetens och
arbeta för föreningens bästa!
Det är värdefullt för föreningen att ledamöter
i styrelsen tillsätts med kunskaper/bakgrund
inom till exempel
 Ekonomi
 Mark- & fastighetsskötsel
 Juridik
 IT- & webbkunskap
 Information
Kontakta någon av valberedarna om du vill
engagera dig i föreningen
 kerstin.backmark@telia.com
 laila.backlund@telia.com
 anitanorrbom@gmail.com

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
 Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
 Mona Yaghi □ Sekreterare □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
 Kent Olsson □ Kassör, v ordf □ Dalaresan 38 □ 070 661 06 31 □ kenth.e.olsson@telia.com
 Tore Stenström □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
 Helena Nordlund □ Dalaresan 20 □ 076 046 83 83 □ helenanordlund68@gmail.com
 Aram Ali □ Ölandsresan 128 □ 073 669 14 32 □ moment22@live.se
 Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.hsb.se
 Gymansvariga □ Aram Ali & Helena Nordlund
 Lås-& nyckelansvarig □ Kent Henriksson □ 56 90 34
 Bokning av lokaler □ Mona Yaghi
 P-platser & Garage □ Ulf Broberg
 Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
 Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Dalaresan 16 □ 757 55 Uppsala
 Faktureringsadress till föreningen: HSB brf Växtriket □ 2078 □ Box 1026 □ 791 10 Falun

