Informationsblad 2 maj 2014
Föreningsstämman 2014, torsdag
22/5 kl 18.00, hålls i festlokalen, Dalaresan
36.
Kaffe/Te & Baguett serveras i anslutning till
stämman. Utförlig kallelse med dagordning,
styrelsens förvaltningsberättelse, motioner m m
delas ut tillsammans med detta infoblad.
Välkommen till årets föreningsstämma!
DR16 och DR36 byggs om – nu börjar inom kort
ombyggnad av lokalerna i DR16. Avsikten är att
vi ska få bättre och mer funktionella utrymmen
för våra vaktmästare och andra hantverkare och
entreprenörer som arbetar i vårt område under
längre tid. Solariet, som funnits i lokalen, är nu
helt stängt.
Hobbyrummet, som nu finns i DR16, flyttas till
DR36, där den nuvarande bastun tas bort (den är
redan stängd). Vi får större lokaler för
hobbyrummet, det blir möjligt för fler än en att
använda samtidigt och eventuellt kan vi komma
att skaffa ytterligare utrustning där.
ÅRETS STÄDDAG i området – vi samlas och städar
upp i vår gemensamma utemiljö söndag 11 maj
kl 10-14.
Vi utgår från bollplanen vid Dalaresan 9, där man
kan hämta krattor, sopborstar m m och
sopsäckar. Där grillar vi också korv och bjuder på
dricka, hela tiden 10-14.
I samband med städdagen kommer det att finnas
en container uppställd i vändplanen på
Dalaresan 9-12 maj.
Deltagande i städdagen är naturligtvis helt
frivilligt, men det är trevligt om så många som
möjligt ställer upp och hjälper till.

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 5/5.
Ny utebelysning – vi har nyligen bytt ut all
utomhusbelysning i området, mot en typ som
ger ett betydligt skarpare och mer ekonomiskt
ljus med LED-elektronik.
Skälen till bytet är flera; den äldre
belysningen är dyrbar att underhålla och ger
inte lika mycket ljus, dessutom har vi haft
kostsamma problem med förstörda kupoler.
Ljusbilden är nu också mer koncentrerad.
UPPSALA VATTEN börjar med mobil insamling
av farligt avfall två gånger om året. De
närmaste tillfällena är 22 maj och 16 oktober,
vid Ölandsresan 1-3. Man kan lämna in t ex
färgrester, oljor, lacker, lösningsmedel,
bekämpningsmedel
och
rengöringsmedel.
Insamlingen
är
endast
öppen
för
privatpersoner – se mera information på
www.uppsalavatten.se/farligt avfall
Under våren kommer Minimasters att bytas ut
i radhusen. Det finns en möjlighet att i förväg
beställa (på egen bekostnad) detaljer i olika
färger. Därför kommer styrelsen i samarbete
med företaget Gunnar Karlsen AB att ha en
utställning av hur det kommer att se ut, där
man också kan göra ev beställningar. Inbjudan
kommer till alla radhusboende i brevlådan och
kommer också att annonseras på vår hemsida.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 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 □ 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
• 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

