Informationsblad 2 mars 2015
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2015:
anteckna
redan
nu
datum
för
föreningsstämma: torsdag 21/5 kl 18.00.

årets

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.
VALBEREDNINGEN börjar arbeta redan nu, som
tidigare är det Henrik Brunnberg (070-734 26 44 hbrunnberg@hotmail.com) och Jan-Erik Edh (01842 03 91). Ta kontakt med någon av dem om du
vill engagera dig i föreningens arbete eller
kanske föreslå någon annan medlem.

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAG 12 APRIL KL 18.00
Ny lagstiftning gällande andrahandsuthyrning
innebär att vi måste göra ändringar i föreningens
stadgar, vid två på varandra föjande stämmor.
Därför kallar vi till extra stämma, söndag 12/4 kl
18, i Dalaresan 36. Föreningen bjuder på kaffe &
bullar. Ändringsförlagen kommer att distribueras
med nästa informationsblad. Vid extrastämman
behandlas inga andra frågor och beslutet måste
vidare konfirmeras på vår ordinarie stämma 21/5
Elcentraler i lägenheterna eftersom elcentraler
”proppskåp” i lägenheterna börjar bli gamla och
även har orsakat elfel vid några tillfällen,
kommer vi nu under våren att byta ut dem i
samtliga 153 lägenheter. Då ingår också
jordfelsbrytare.
Arbetet
utförs,
efter
upphandling, av Sallén Elektriska AB.

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 13/4.
FASADMÅLNING – under 2015 kommer
samtliga fasader på våra byggnader att målas.
Det handlar om ett kostsamt arbete, och efter
noggrann upphandling har föreningen antagit
en offert från Alfred & Holm, som vi också har
anlitat tidigare.
Målningsarbetena kommer att innebära att
växtlighet som buskar och småträd kan visa
sig vara i vägen. Vi kommer att göra vårt
bästa för att bibehålla så mycket som
möjligt, men en del buskar och träd som är
nära fasad som ska målas kommer det
troligen bli nödvändigt att ta bort.

En bild från 11 februari 2011

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

