Informationsblad 2 mars 2016
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2016:
datum för årets förenings-stämma - torsdag 12/5
kl 18.00 i Dalaresan 36.
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.

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 7/3.

VALBEREDAREN - som tidigare är det Jan-Erik
Edh (018-42 03 91). Ta kontakt med honom om
du vill engagera dig i föreningens arbete eller
kanske föreslå någon annan medlem som
kandidat till styrelsen.
TRÄDFÄLLNING – den trädfällning som gjorts nu i
februari har varit en åtgärd för att gallra och ta
bort träd som skadats eller växt på olämplig
plats. Styrelsen är som förut mycket restriktiv till
att avverka träd rent generellt, eftersom träden
är en viktig del av Växtrikets miljö och profil.
Det finns dock småträd som kan behöva åtgärdas
inne på radhusens små ”tomter”. Den som vill
avverka ett sådant träd eller som vill att
föreningen ska avverka något av de större träden
på området ska fylla i blanketten Ansökan om
trädfällning som finns att ladda ner från vår
hemsida. Efter en sådan ansökan blir ärendet
behandlat i styrelsen.
VÅRT HOBBYRUM i Dalaresan 36 kan användas av
alla boende och är basutrustat med hyvelbänk
och borrmaskin, men man måste i övrigt ta med
egna verktyg. Bokning & nycklar hos Mona Yaghi.

Snart….

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 □ 2078 □ Box 1026 □ 791 10 Falun
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se

