Informationsblad 2 april 2012
Vårt ordinarie årsmöte 2012 – kommer att

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar

hållas torsdag 10 maj kl 18.30, i festlokalen
Dalaresan 36. Eventuellt kommer vi att ha ett
informationsmöte angående UMTS antenner
alldeles innan årsmötet. Ytterligare kallelse och
årsmöteshandlingar kommer i brevlådorna.

och andra som söker information om
området: www.brfvaxtriket.se

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 Gunnar Glimmerud (42 99 04).
Nya parkeringsplatser vid Ölandsresan – efter
påskhelgen
börjar
SH
Bygg
och
våra
trädgårdsmästare från Växtverket arbetet med
att anlägga nya p-platser vid Ölandsresan. Vi har
redan tidigare tagit ner träd som måste bort för
att få plats med bygget och trädgårdsmästarna
har ett samråd med närboende när det gäller den
gröna inramningen av p-platserna. Tillgång till pplatserna ges dels till några som sedan tidigare
anmält att de vill byta plats samt i övrigt utifrån
den befintliga kön. Det blir också nya
besöksplatser. I samband med att vi får en ny pautomat på den nya platsen blir priset 7:-/tim.

-

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 april.
Vi säljer våra ”trafikkrukor” – som har stått
som kombinerade trafikhinder & planteringar
på området. Med bevattningssystem. 500:-/st
- intresserad? Kontakta Janne Granvik!

Glad påsk!

-

Parkia - 14 april byter vi parkeringsbolag efter
att vi och Mobil Park kommit överens om att de
inte ska fortsätta. Parkia, som haft hand om
föreningens
parkeringsövervakning
tidigare,
kommer tillbaka.
-

Garage över sommaren – en medlem i
föreningen behöver låna/hyra ett garage, över
sommaren, för att förvara sin motorcykel. Har du
möjlighet att låna eller hyra ut ditt garage
förmedlar ordförande (tel, se nedan) kontakten.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 070 594 21 02 □
ulf.broberg@upsetters.se
• Camilla Hollmén □ Sekreterare □ Dalaresan 5 □ 25 67 60 □ camilla@camillahollmen.com
• Kent Olsson □ Kassör □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Tore Stenström □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Sara Stoltz □ Hollandsresan 171 □ 42 18 50 □ sara.stoltz@sva.se
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 070 983 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

