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STYRELSEFIKA
Styrelsen har tidigare haft möten där
nyinflyttade blivit inbjudna på fikasamtal. Nu
börjar vi i stället med återkommande
styrelsefika, där alla boende är välkomna – ett
tillfälle att träffa styrelsens ledamöter och ta
upp frågor & funderingar. Och ett tillfälle för
styrelsen att ge aktuell information.
Så, välkommen på Luciafika, söndag 9/12 kl 15,
i festlokalen Dalaresan 36. Kaffe, alkoholfri
glögg, pepparkakor m m.

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 5/11.

TVÄTTSTUGORNA
Styrelsen har beslutat att utöka tiden i
tvättstugorna då medlemmar får tvätta till
06:00-11:00 istället för 7:00-11:00. Övriga
tvättpass är oförändrade.
OBS! Att det inte är att rekommendera att tvätta
silke i våra tvättmaskiner
På förekommen anledning: husdjur är inte

tillåtna i våra gemensamma
tvättstugor,
övernattningsrum,
festlokal och friskvårdsrum

lokaler;
snickeri,

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. F n är
hindren dock borttagna för att möjliggöra
kommande snöröjning.

Höst

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
 Gymansvariga □ Aram Ali & Helena Nordlund
 Lås-& nyckelansvarig □ Kent Henriksson □ 56 90 34
 Bokning av lokaler □ Mona Yaghi
 P-platser & Garage □ Ulf Broberg
 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

