Informationsblad 30 oktober 2016
AVGIFTSHÖJNING – styrelsen har beslutat att
höja årsavgiften med 2% fr o m 1/1 2017. Detta
innebär att ökningen slår igenom på den
avgiftsbetalning som görs i december.
1987 började han jobba i föreningen,
vaktmästare Kenneth Alsén som går i pension i
och med oktober månads utgång.

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 7 november.

Äntligen är det Halloweenfest igen!
Självklart bjuder vi på äckligt godis och läskig
saft. Som vanligt berättar vi spökhistorier för
varandra och har danslekar. Alla utklädda får
ett pris.

Under många år var Kenneth anställd av
Upplands Boservice, med placering i vår
förening, dåvarande HSB78. Gunnar Glimmerud,
som var mycket aktiv i föreningen i många år,
anställde Kenneth som vaktmästare i föreningen
och här har han sedan blivit kvar. Åtskilliga har
det blivit som genom åren har flyttat in till eller
ut ur föreningen. Många är det som genom åren
har fått en hjälpande hand med alla möjliga
problem man kan få med läckande kranar, filter
som ska bytas och allt vad det kan vara. Vi
tackar Kenneth för – bokstavligen – lång och
trogen tjänst & önskar all lycka med
pensionärslivet!

Lördag 5 november på Dalaresan 36 kl.16-17
(kom i tid) - Välkomnaaaaaaaa!

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

