Informationsblad 9 augusti 2013
Evenemang i föreningen sommaren 2013:

TRAFIKDAG lördag 17/8 kl 12-16
Föreningen ordnar en trafikdag i samverkan
med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) vid Dalaresan 9, lördag 17
augusti. I veckan innan mäter vi hastigheter
inne på området, och resultatet redovisas på
trafikdagen och i infoblad.

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 2/9.
Evenemang i föreningen sommaren 2013:

PROGRAM

SOMMARFEST lördag 31/8 kl 12-16

(föreningen bjuder på korvgrillning hela tiden)
12.00 Inledning och kommentarer till veckans
mätningar
12.15 Tipspromenad för alla upp till 12 – med
trafiktema
12.45 Trafik-Trolle delar ut priserna till
vinnarna i tipspromenaden
13-14 Musikunderhållning
14-15 Anders ”Lagga” Karlsson visar upp en av
Uppsalas ambulanser &
Brandbilarna från Fyrislunds brandstation är på
besök! (Om inget larm kommer just då)

Alla medlemmar är välkomna till årets
sommarfest, i parken bakom Hollandsresan 171. Det blir korvgrillning & underhållning och nytt för året: loppmarknad.
Vill du sälja på loppmarknaden; kontakta
Margrét Atladottir. Varför inte passa på att
sälja av lite grejer inför skolstarten, dina
cd-skivor, böcker eller vad du nu vill!

PROGRAM
(korvgrillning & loppmarknad hela tiden)
12.00 Tipspromenad för alla upp till 12
13.15 Alf-Jörgen Lindström spelar & sjunger
för barnen
14.00 Fiskdamm för alla barn
14-16 Evergreens & önskemusik live med AlfJörgen Lindström
Nu återinför vi möjligheten att använda
kodlås i våra punkthus. Nycklar fungerar som
tidigare parallellt med kodlåsen. Tillsammans
med detta meddelande kommer ett besked om
vilken den nya koden är i ditt hus. Var rädd om
koden & undvik att ställa upp ytterdörren!

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 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 □ kent.olsson5@comhem.se
• 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 □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 073 983 54 91
• 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

