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Att bo i bostadsrätt innebär att…
… man inte äger sitt radhus eller sin lägenhet,
man äger rätten att bo där, borätten
… man inte kan agera på egen hand när det
gäller lägenheten eller föreningens gemensamma
anläggning, det måste finns medgivande från
föreningen innan man t ex avverkar träd eller
buskar på eget bevåg, sätter upp paraboler osv.
Säkerhetsgenomgång av alla garage
Styrelsen har beslutat att (inom kort) genomföra
en säkerhetsgenomgång av alla våra garage,
avseende vad som förvaras där samt tillsyn av
dörrarnas funktion. Huvudnyckel används.
Vad gäller i HSB Växtriket? - våra kombinerade
ordningsregler och information om föreningens
angelägenheter uppdaterades 18/8. De finns att
läsa på eller skriva ut från vår hemsida. Den som
har svårt att ta del av det hela via dator, kan
hämta ett utskivet exemplar på föreningens
expeditionstider. Reglerna gäller oavsett om man
har läst dem eller ej, men vi utgår ju ifrån att
alla medlemmar läser våra ordningsregler.
Möte med nyinflyttade – onsdag 17 oktober kl
träffar ledamöter ur styrelsen nyinflyttade sedan
början av 2012. Avsikten är att träffas och
informera lika mycket som att svara på
eventuella frågor. En särskild inbjudan till
nyinflyttade kommer i resp brevlåda.
På förekommen anledning:
• alla berörda bör informeras i god tid innan
störande arbeten utförs, t ex störningar vid
bilning i betonggolvet i punkthusen.
• ymnig växtlighet vid radhus uteplatser – växer
ofta ut på utsidan av staket och blir hinder. Det
är upp till resp radhusboende att hålla rent.

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 1/10.

,

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 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 □ kent.olsson5@comhem.se
• Margrét Atladottir □ Ölandsresan 166 □ Studie- & Fritidsorganisatör □ 073 141 02 31 □
matladottir@hotmail.com
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
• Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.se
• Bokning av lokaler □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 073 983 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

