
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte genom 

poströstning genomfört 

 

  

Årsmöte genom poströstning genomfördes 13 juni 2020, 
protokoll finns på vår webbsida.                                                         
Den nya styrelsen är:       
 

Mona Yaghi – Vice ordförande 

Tore Senström – Sekreterare 

Johan Nilsson – Kassör 

Aram Ali – Studie och fritidsorganisatör 

Kjell Jaredal – Webbmaster 

Personliga kontaktuppgifter finns på vår webbsida, 

hela styrelsen nås alltid via epost 

styrelsen@brfvaxtriket.se. 

 

Planerade styrelsemöten 

22 juli, 13 augusti, 17 september, 22 oktober,                

19 november, 11 december. 

 

Mer information på andra sidan! 

 

 

 

 

  

Nästa möjlighet att 

träffa delar av 

styrelsen är 

kl. 18-19 den 

3 augusti på 

expeditionen på 

Dalaresan 16. 

 

Vid akuta fel 

kontaktar du vår 

vaktmästare Janne 

Granvik på 070 325 

61 26. Om felet inte 

är akut når du också 

Janne på 

jan@granvik.nu 

 

Brf Växtriket står inte 

för kostnaden om 

boende själva begär 

ut jourtjänster. 

 

Brf Växtriket 

Dalaresan 16  

Vår nya hemsida hittar 

du här: 

https://www.hsb.se/upps

ala/brf/vaxtriket/ 

Styrelsens mailadress: 

styrelsen@brfvaxtriket.se  
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Utbyte / renovering av staket 
 

Styrelsen har tagit in ett antal offerter för en komplett  
  genomgång av föreningens höga staket.   

   Vi har valt en leverantör och ett avtal är signerat med  
Vaksala måleri och arbetet påbörjas i slutet på augusti 

med en första etapp som är Hollandsresan. 
 
 
 
 

 

 

  

 
Sommarfest 

 
    Sommarfesten är tyvärr inställd pga rådande pandemi. 
 

Påminnelser! 
 

 Stäng av vattenutkast så de inte står och rinner i 
onödan. 

 Rökning och fimpar är en fråga som påverkar vår 
miljö och hälsa. Respektera vart du får röka och ta 
hand om dina fimpar.  

 Våra soprum är avsedda för hushållssopor. Större 
emballage, möbler och förpackningar måste du själv 
ta med till återvinningen på Spikgatan.  

 Vår plats avsedd för trädgårdskompost är endast 
avsett för trädgårdsavfall. 

 Ni som bor i radhus, glöm inte att byta/rengöra era 

ventilationsfilter, nya går att hämta på 
expeditionstid. 
 

 
 

 

 
 

Kom ihåg att anmäla 

din mailadress för att 

få digital information! 

Anmälan via mail till 

styrelsen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brf Växtriket 

Dalaresan 16  

Vår nya hemsida  

hittar du här: 

https://www.hsb.se/uppsa

la/brf/vaxtriket/ 

Styrelsens mailadress: 
styrelsen@brfvaxtriket.se 
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