Informationsblad 8 april 2014
Föreningsstämman 2014: torsdag 22/5 kl
18.00, i Dalaresan 36. . Utförligare kallelse &
årsmöteshandlingar kommer senare i brevlådan.
Medlem som önskar ett visst ärende behandlat
på stämman måste anmäla ärendet skriftligt till
styrelsen senast 23/4 (förlängd tid) via mail till
styrelsen@brfvaxtriket.se eller i brevlådan på
Dalaresan 16.
Valberedningen består av i år av 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.
Nya minimastrar i radhusen – upphandlingen av
minimastrar är nu klar. Det blir företaget Gunnar
Karlsen AB (samma företag som levererade nya
fläktsystem till punkthusen 2013) som levererar
och monterar. Innan arbetet med utbyte av
minimasters i alla 73 radhus påbörjas kommer
alla att ha möjlighet att besöka en utställning (i
föreningens lokaler) där man kan se hur det
kommer att se ut och även beställa eventuella
tillval (som man själv får bekosta). Mer info i
kommande informationsblad.

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 5/5.
HÖGA HASTIGHETER I OMRÅDET – i hela vårt
område gäller gångfartstrafik. Det betyder att
alla trafikslag ska samsas, på gåendes och
lekande barns villkor. Den hastighet som är
tillåten/lämplig i området är 7 km/tim, alltså
krypfart. Många bryter mot detta och en del,
även boende, kör betydligt fortare inne på
området. Det finns en oro, framförallt hos
barnfamiljer, att det ska sluta med en olycka.
Vi vädjar till alla att ta det väldigt försiktigt
inne på området. Med bil, moped, mc och
cykel.
En sträcka som är särskilt utsatt är den mellan
Dalaresan 38 och Hollandsresan 171. Där sätter
föreningen nu i april upp så kallade
gummigupp, kraftiga farthinder.

OVK-besiktning, i punkthusen – är en
obligatorisk besiktning av ventilationssystemet,
som måste göra med visst intervall. Besiktningen
utförs av Energibyrån AB, med start i början av
maj. Energibyrån aviserar alla lägenheter
efterhand som arbetet fortskrider, med ungefär
en veckas framförhållning. Man går in med
huvudnyckel om inte annat avtalas. Resultatet av
besiktningen blir ett protokoll som tillställs
föreningen, med kopia till Uppsala kommun.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 070 594 21 02 □ ulf.broberg@upsetters.se
• Tore Stenström □ Sekreterare, v ordf □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Kent Olsson □ Kassör □ 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
• 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

