Informationsblad 25 oktober 2015
HALLOWEEN!
Vi firar barnens HALLOWEEN
torsdag 29 oktober kl 17-19 –
i festlokalen Dalaresan 36 varning för skrämseleffekter!

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 november.

Grönsaksförrådet
Missbruk av grönsaksförrådet längst ner
på Ölandsresan – som är till för
föreningens
och
medlemmarnas
trädgårdsavfall – kostar stora pengar för
föreningen eftersom osorterade sopor är
den dyraste kategorin.
Möbler och
byggrester som hamnar där måste
hanteras manuellt av återvinningens
personal. Vi hoppas att våra medlemmar
kan respektera att detta förråd endast är
till för trädgårdsavfall. Allt annat måste
man själv transportera till kommunens
återvinningscentraler, den närmaste
finns i Boländerna.

Missa inte reportage från förra årets Halloween
här i Växtriket i senaste numret av Hemma i HSB

Cykelförråden – några av våra cykelförråd
börjar bli överfullla igen. Vi kommer att rensa ut
cyklar och städa upp till våren. Närmare besked
kommer!

Även elektronikförrådet & våra
källsorteringsrum missbrukas i stor
utsträckning. Det rör sig om större sopor,
möbler och liknande, som egentligen ska
föras till återvinningen av den enskilde
medlemmen.
Föreningen
debiteras
extrakostnader
även
för
dessa
översopor.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
• Tore Stenström □ Sekreterare □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Kent Olsson □ Kassör, v ordf □ 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
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
• Montage & Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
• Fastighetsskötare Kenneth Alsén □ 070 876 12 66 □ Telefon till expeditionen: 42 99 11
• Föreningens postadress: HSB Växtriket □ Dalaresan 16 □ 757 55 Uppsala
• Faktureringsadress till föreningen: HSB brf Växtriket □ Box 1026 □ 791 10 Falun
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se

