Informationsblad 6 maj 2015
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
torsdag 21/5 kl 18.00.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker information om området:
www.brfvaxtriket.se

Utförlig kallelse & årsmöteshandlingar delas ut
tillsammans med detta Informationsblad.

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 juni.

-

OBS! att vi i år har flyttat föreningsstämman
till Programrummet i nya Sävja Kulturcentrum!
SKADEDJUR - Länsförsäkringar har bytt från
Nomor till Anticimex. Skadedjursbekämpning
ingår i vår försäkring och man når Anticimex på
075 245 10 00. Vårt försäkringsnummer hos
Länsförsäkringar är 239918.
Det blir sommar i år också – och vi planerar för
barnens Sommarlovsdisco, i Dalaresan 36,
söndag 14 juni kl 14-16 och för vår traditionella
Sommarfest i parken bakom Hollandsresan 171,
lördag 8 augusti. Mer information kommer!

Ordningen i friskvårdsrummet – det har
kommit in flera klagomål om medlemmar som
inte plockar undan i gymmet och som smutsar
ner med skräp och gruskorn från utomhus skor.
Vi påminner om att det är en plikt för varje
medlem som använder friskvårdsrummet att
städa, dammsuga och hålla ordning efter sig.
Det är dessutom inte tillåtet att gå in med
utomhusskor, för att den dyrbara specialmatta
som ligger på golvet inte ska skadas.

NYA HOBBYRUMMET i Dalaresan 36 öppnar
måndag 11 maj. Nu med möjlighet för flera att
arbeta där samtidigt. Bokning och nycklar hos
Mona Yaghi (adress/tel se nedan).
Vid en större vattenläcka i ett radhus på
Ölandsresan nyligen var vattnet avstängt under
några timmar. På grund av det kan det ha
kommit in luft i rören till handdukstorkarna,
vilket gör att man inte får någon värme där.
Åtgärdas enkelt med att man skaffar en
luftningsnippel och luftar systemet.
Många deltog i årets städdag söndagen den 26
april. Många svarta säckar fylldes med avfall när
ett 40-tal medlemmar städade i utemiljön. >>>

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 □ Box 1026 □ 791 10 Falun
• E-post till styrelsen: styrelsen@brfvaxtriket.se

