
 

22 SEPTEMBER 
EXTRA STÄMMA 
Områdets staket  

 

Styrelsen kallar in samtliga medlemmar till en extra stämma 

söndagen den 22 september kl. 14,00 i lokalen på Dalaresan 36.  

Syftet med den extra stämman är att styrelsen ska redovisa sitt 

förslag till hur områdets staket ska se ut och därefter får mötet ta 

ställning till förslaget. 
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 Mer information på andra sidan! 

 

 

 

 

 

Vi har problem i 

våra soprum med 

grovsopor! 

Grovsopor som 

möbler, 

emballage, 

wellpapp, 

byggmaterial, 

stekpannor och 

annat ska lämnas 

till Återvinnings 

-centralen på 

Spikgatan 1 i 

Boländerna. 

Öppettider: 

Mån-fred 7-20 

Lör-sön 9-18 

 

BRF VÄXTRIKET 

Dalaresan 16  

Vår nya hemsida 

hittar du här: 

https://www.hsb.se/u

ppsala/brf/vaxtriket/ 
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Nu är hösten här och styrelsen har haft sitt första möte efter 

sommaren. 

Styrelsen har fattat beslut att ta bort träd och buskar i området. Detta 

beror på flera saker. Det ena är att trädens rätter växer in i våra avlopp 

och dagvattenbrunnar, vilket medför risk för översvämningar och stopp 

i våra system. Det andra skälet är att buskar och trädens rötter växer 

och skadar grund och fasader. Det är också en trygghetsaspekt då 

många delar av området har för bra gömställen. På Ölandsresan 138-

144 kommer vi ta ner tre stycken pilar och en kastanj som redan orsakat 

problem med översvämningar och som hotar att tränga in i husgrunder. 

I sommar har vi fått en ny lagstiftning gällande rökning. Vi ber er 

respektera att vi måste ha en rökfrimiljö på lekplatser, utanför lokaler 

och entréer samt vid friskluftsintag. 

På grund av den akuta bristen på parkeringar har styrelsen fattat beslut 

att hushåll som innehar endast en bil får hyra endast en parkeringsplats 

eller en garageplats. Styrelsen kommer inom kort kontakta de 

medlemmar som har en bil och hyr två parkeringsmöjligheter. Styrelsen 

och medlemmar har också noterat att vissa P-platser inte används 

regelbundet eller enligt våra regler, Även dessa parkeringsplatser kan 

komma att sägas upp. 
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Under hösten kommer 

yttre gruppen att 

genomföra en 

trygghetsvandring för 

att se var vi kan 

behöva mer belysning 

och klippa ner buskar. 

______ 

Nästa möjlighet att 

träffa delar av 

styrelsen är 

kl. 18-19 den 

7 oktober på 

expeditionen i 

Dalaresan 16. 

_____ 

Kom ihåg att anmäla 

din mailadress för att 

få digital information! 
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