Informationsblad 7 april 2015
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
torsdag 21/5 kl 18.00.

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

Utförligare
kallelse
&
årsmöteshandlingar
kommer senare i brevlådan.

EXPEDITIONSTID! Föreningens expedition på
Dalaresan 16 har öppet första helgfria
måndagen i varje månad 18.00-19.00, med
någon ur styrelsen. Nästa tillfälle 4 maj.

-

VALBEREDNINGEN: som tidigare är det Henrik
Brunnberg (hbrunnberg@hotmail.com - 070-734
26 44) och Jan-Erik Edh (018-42 03 91). Ta
kontakt med någon av dem om du vill engagera
dig i föreningens arbete eller kanske föreslå
någon annan medlem.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAG
12 APRIL KL 16.00
Ny lagstiftning gällande andrahandsuthyrning
innebär att vi måste göra ändringar i föreningens
stadgar, vid två på varandra föjande stämmor.
Därför kallar vi till extra stämma, söndag 12/4 kl
16, i Dalaresan 36. Föreningen bjuder på kaffe &
bullar. Vid extrastämman behandlas inga andra
frågor och beslutet måste vidare konfirmeras på
vår ordinarie stämma 21/5. SE BILAGA!

Elcentraler i lägenheterna

ska bytas ut
och arbetet utförs av Sallén Elektriska AB.
Arbetet beräknas ta minst 6 veckor och startar
måndag 4 maj. Elmontörerna arbetar vardagar
mellan 7-17 och det kan bli tidiga besök och det
blir elavbrott i lägenheten i samband med bytet.
Salléns kommer att avisera i förväg i brevlådorna
och kommer vid behov att använda huvudnyckel.

MÖTE

MED NYINFLYTTADE – styrelsen
kommer att bjuda in till ett möte med
nyinflyttade i området. Mötet hålls i
styrelserummet (DR16) torsdag 23/4 kl 19-20.
Inbjudan till berörda kommer i brevlådan.

FASADMÅLNING
Nu påbörjar föreningen det stora arbetet med
att måla fasaderna i hela föreningen. Arbetet
startar med radhusen och troligen kommer man
inte att hinna med punkthusen förrän 2016.
Arbetena startar under vecka 19 (i början av
maj) och kommer att påverka boende i stor
utsträckning.
• Takkonstruktioner på uteplatser måste i
många fall rivas och monteras upp igen
• En del växter kan skyddas med
plastöverdrag
• I många fall finns det växter och mindre
träd så nära fasaden att de måste
avverkas innan det går att måla
• Trädäck och liknande kan vara i vägen
för målningen och måste i så fall
demonteras
• Mer information kommer i samband med
att arbetet påbörjas. Målerifirman Alfred
Holm utför det hela och det handlar om
föreningens största utgift på många år.

Årets städdag: var med och städa upp i
utemiljön! Vi samlas vid Dalaresan 36, söndag
26/4 kl 10-14. Redskap finns på plats &
föreningen bjuder på korv & dricka.
Välkommen!

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

