Informationsblad 28 januari 2013
Föreningsmöte 21 februari – om planerna på
nybyggnad på tomten ”gamla Konsum” – nu
finns kommunens planer på nybyggnation i kv
Kronhjorten (gamla Konsum) ute på samråd – se
mera
info
på
kommunens
hemsida
http://www.uppsala.se/Boendemiljotrafik/Stads
utveckling--planering/Detaljplanering/Aktuelladetaljplaner/ - därifrån sök rätt på Kronhjorten.
För att styrelsen ska få vägledning hur
föreningen ska svara på samrådet kallar vi nu till
föreningsmöte i frågan, torsdag 21/2 kl 18.00, i
Dalaresan 36. Föreningen bjuder på kaffe&kaka.
Notera redan nu datum för föreningsstämman
2013: tisdag 14 maj med början kl 18, i
Dalaresan 36. Utförligare kallelse & årsmöteshandlingar kommer senare.
Medlem som önskar ett visst ärende behandlat
på stämman måste anmäla ärendet skriftligt till
styrelsen, före mars månads utgång.
Alla medlemmar är välkomna att ta kontakt med
VALBEREDNINGEN för att föreslå styrelseledamöter inför kommande år. Valberedningen
består av ordförande, Elisabeth Gräns (42 08 56),
och Dorota Lai (42 03 16). Det finns vakanser i
styrelsen som behöver fyllas. Är du intresserad
av att arbeta med våra gemensamma angelägenheter? I så fall, kontakta någon av valberedarna!
Våra våtrum är nu 26 år gamla och det börjar
komma skador i framförallt mattor. Boservice,
på uppdrag av oss, kommer därför att genomföra
en inspektion av samtliga lägenheters våtrum
inom kort och när vi får en sammaställning av
vad som kommit fram i inspektionen kommer
mera information.

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 4/2.

På förekommen anledning:
• Det kan vara bra att kolla elräkningen från
Vattenfall: det finns en medlem som fått
betala för 25A säkring, trots att vi bara har
säkrat till 16A, och det är en väsentlig
prisskillnad.
• Våra brandvarnare närmar sig en gräns där
de inbyggda batterierna når en så låg nivå att
brandvarnaren larmar på grund av det. Tar
man
bort
locket
finns
en
liten
avstängningsknapp inne i brandvarnaren.
Efter kontakt med Kenneth Alsén eller Janne
Granvik får man sedan en ny att sätta upp.
• Det är inte tillåtet (enl ellagen) att lämna
sladden kvar i motorvärmaren, när den
inte är ansluten till bilen.

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 □
villi&villi.se
• 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
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se NYTT!
•

