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Inbjudan till årsstämma 2010 – stämman
hålls i år onsdag 5/5 med början 18.30.
OBS! att årsstämman i år hålls i festlokalen
Dalaresan 36.
▬

Solariet i Dalaresan 16 är nu öppet igen,
med ny, fräsch och modern utrustning.
Nycklar till solariet fås mot deposition från
Kenneth Alsén eller på föreningens
expeditionstid, se rutan nedan.
Tyvärr har vi redan haft ett inbrottsförsök i
den nya myntautomaten, och det har varit
flera sådana försök tidigare, där någon med
bh-byglar försökt komma åt pengarna. Det
har aldrig lyckats någon att komma åt
pengar och dessutom töms automaten
numera
varje
dag.
Reparationerna
försorsakar föreningen onödiga kostnader.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker info om området:
www.hsb78.se
Årets städdag blir lördag 24/4 – vi träffas
och vårstädar ute i området, samling vid
Dalaresan 36. Vi håller på mellan 10 –14
och korv & bröd serveras i Dalaresan 36
från kl 12.00.
▬

Garageportar – Kenneth Alsén kommer att
göra en inspektion av samtliga garageportar
och även reparera småfel.

▬

Hobbyrummet är nu flyttat till Dalaresan
16 och nycklar ska ställas i ordning. Mera
info i nästa nyhetsbrev.
▬

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen alla föreningens 153 lägenheter har en
tilläggsförsäkring – bostadsrättsförsäkring –
i Länsförsäkringar. Tillägget betalas av
föreningen, men var och en måste själv se
till att ha en vanlig hemförsäkring i botten.
Den försäkringen behöver inte ligga hos
Länsförsäkringar. Mera info på hemsidan.
Föreningens expedition på Dalaresan 16
har öppet första helgfria måndagen i varje
månad 18.15-19.15 med någon ur styrelsen.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
Tore Stenström, ordförande □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
Ulf Broberg □ Sekreterare □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ ulf.broberg@upsetters.se
Kent Olsson □ Kassör □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
Kerstin Bäckmark □ Hollandsresan 171 □ 39 32 72 □ kerstin.backmark@comhem.se
Camilla Hollmén □ Dalaresan 5 □ 25 67 60 □ camilla@camillahollmen.com
Loring Sandberg □ HSB Uppsala □ 18 01 57 □ loring.sandberg@uppsala.hsb.se
Margareta Zimmerman Gatu □ Hollandsresan 163 □ 42 21 68 □ margareta.zimmerman
gatu@lantmannen.com
• Perry Schröder □ Ölandsresan 112 B □ 42 24 48 □ perry30schroeder@yahoo.se
• Granviks Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
• Fastighetsskötare Kenneth Alsén □ 070 876 12 66 □ Telefon till expeditionen: 42 99 11
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