
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrastämma hölls 17 

September 

 

  

En extrastämma genomfördes 17 september i vår festlokal på 
Dalaresan 36 med anledning av att vi behövde flera till 
styrelsen pga. oväntade avgångar.  
 

Under mötet valde vi ny ordförande samt en ny 

styrelseledamot fram till nästa ordinarie årsstämma 

2021. 

Till ordförande valdes Mona Yaghi som i egenskap av 

vice ordförande har lett styrelsen den senaste tiden. 

Till ny styrelseledamot valdes Christel Törnros. 

Personliga kontaktuppgifter finns på vår webbsida, 

hela styrelsen nås alltid via epost 

styrelsen@brfvaxtriket.se 

 

Planerade styrelsemöten 

22 oktober, 19 november, 11 december 

Mer information på andra sidan! 

 

 

 

 

 

Nästa möjlighet att 

träffa delar av 

styrelsen är 

kl. 18-19 den 

5 oktober 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 av staket fortgår 
 

Arbetet med utbyte av staket på Hollandsresan fortsätter och om 
vädret håller i sig snart avslutet. 

Styrelsen kommer därefter utvärdera och besluta om väg framåt. 

 

Byte av entreprenör för källsortering 

 Föreningen byter 26 oktober entreprenör för källsortering. 
Ragnsells byts ut till förmån för Returpapperscentralen. 
Förmiddagen på bytesdagen hämtar Ragnsells sina kärl och nya 
kommer på plats på eftermiddagen. 

 
 

 

 

  

 
Plats för trädgårdsavfall 

 
    Vår yta för trädgårdsavfall är stängd pga misskötsel, ny lösning 
är på gång som vi tror kommer vara bättre och mer ekonomiskt. 

 

Cykelrensning 
 
Det är trångt i våra cykelrum, en rensning kommer genomföras i 

oktober, se separat information. 
 

Gallring av skogsdungar 
 

Det pågår en gallring av våra skogsdungar, detta kommer ge mer 
ljusinsläpp och en tryggare miljö. 

 

Påminnelser! 
 

 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.  

 Ni som bor i radhus, glöm inte att byta/rengöra era 
ventilationsfilter, nya går att hämta på expeditionstid. 
 

 

 

 
 

Nästa möjlighet att 

träffa delar av 

styrelsen är 

kl. 18-19 den 

5 oktober på 

expeditionen på 

Dalaresan 16. 

_________ 

Kom ihåg att anmäla 

din mailadress för att 

få digital information! 

________ 

 

Vår hemsida kommer 

uppdateras inom ett 

par dagar efter varje 

styrelsemöte och 

kommer inom kort 

kompletteras med ett 

mailutskick med 

länkar. 

 

 

 

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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