Informationsblad 4 maj 2017
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017:
- torsdag 18/5 kl 18.00 i Dalaresan 36.
Kallelse
&
årsmöteshandlingar
tillsammans med detta Infoblad

delas

ut

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. Vi behöver också
förstärka valberedningen. Intresserad?

ÅRETS STÄDDAG – redan nu på lördag
6/5! Vi utgår från Dalaresan 36, där det finns
korv & dricka och även redskap att låna. Vi
håller på kl 10-16 – Välkommen!
Sopcontainer finns uppställd under helgen i
vändplan på Dalaresan.
Våra ordningsregler – Vad gäller i HSB
Växtriket? – uppdateraders 27/4 och finns
att ladda ner från vår hemsida eller att
hämta i utskrift på föreningens expeditionstider.

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 5 juni.

HANDDUKSTORKAR – efter en ändring i
ordningsreglerna är det nu möjligt att byta ut
handukstorkarna i bad- och duschrum. Om du
ska renovera och vill byta ut handukstorkar, ta
kontakt med styrelsen eller Janne Granvik för
information om vilka fabrikat och modeller
som är godkända. De får endast köpas av
Comfort-butiken i Draget, Boländerna, för att
säkerställa att det blir rätt. Butiken lämnar
10% rabatt till medlemmar i Växtriket vid köp
av handukstork.
Det är fortfarande inte tillåtet att helt ta bort
handukstorkarna.

ÅRETS SOMMARLOVSDISCO FREDAG 9
JUNI – MER INFORMATION KOMMER

Den nyligen utförda inspektionen med drönare
har visat att statusen på våra tak är ganska bra.
Styrelsen har efter inspektionen beslut att ta
upp anbud på arbetet att ta bort mossa på
taken och åtgärda hängrännor och gavelplåtar
på tvättstugor garage och förråd.
Styrelsens energigrupp kommer att arbeta
vidare med att utvärdera det omfattande
material som sammanställdes efter
inspektionen.

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.hsb.se
• 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

