Informationsblad 31 augusti 2018
Tvättstugan Ölandsresan 158 är nu renoverad
efter vattenskada och öppnas igen måndag 3
september, med fräscha lokaler och nya
maskiner. Tvättmaskinerna är självdoserande och
man får inte använda eget tvättmedel.
LEKPLATSER: föreningen kommer att ta bort en
del lekutrustning från lekplatserna för att på sikt
byta mot ny lekutrustning. Detta beror på förslitning och i några fall konflikt med regelverket

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 3/9.

SOMMARFESTEN som ”frös inne” på grund av
värme, eldningsförbud och brandrisk kommer i år
att ersättas med någon typ av fest runt Lucia. Vi
återkommer om detta.
Nya datum för uppdatering av ”tag” som ger
tillgång till Friskvårdsrummet,





Tisdag 4/9 kl 17-19
Onsdag 5/9 kl 17-19
Måndag 10/9 kl 17-19
På expeditionen i Dalaresan 16. Ta
med tag och legitimation.

Vi påminner återigen om höga
hastigheter på vårt område: max tillåten
hastighet är 7-10 km och det är gångtrafikanter
som styr, särskilt barn. Föreningen kommer att
sätta upp ytterligare farthinder i området.

Så här får det inte gå till! Källsorteringsrummet vid Dalaresan 16 för några dagar
sedan. Detta orsakar stora extrakostnader och
merarbete för föreningen och avfallet skulle
ha förts till kommunens källsortering på
Stångjärnsgatan av den boende.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
 Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
 Mona Yaghi □ Sekreterare □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com
 Kent Olsson □ Kassör, v ordf □ Dalaresan 38 □ 070 661 06 31 □ kenth.e.olsson@telia.com
 Tore Stenström □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
 Helena Nordlund □ Dalaresan 20 □ 0760 468 83 83 □ helenanordlund68@gmail.com
 Aram Ali □ Ölandsresan 128 □ 073 669 14 32 □ moment22@live.se
 Lennart Elmnert □ HSB-representant □ lennart.elmnert@boservice.hsb.se
 Lås-& nyckelansvarig □ Kent Henriksson □ 56 90 34
 Bokning av lokaler □ Mona Yaghi □ Dalaresan 10 □ 070 391 87 57 □ mona.yaghi@hotmail.com´
 P-platser & Garage □ Ulf Broberg □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
 Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
 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

