Informationsblad
13 juni
2011
EXTRA ÅRSMÖTE – styrelsen kallar till extra
årsmöte tisdag 21 juni med början kl
18.00. Mötet hålls i Dalaresan 36, och ska
behandla två frågor:
 UMTS vill sätta upp antenner för
mobil telefoni på Dalaresan
 Fyllnadsval till styrelsen
Välkommen!
-

FARTDÄMPANDE ÅTGÄRDER – inom kort
skyltar vi om hela området till GÅNGFARTSOMRÅDE. Det betyder att det är
gånghastighet, 7-10 km/tim som gäller.
Rekommenderad hastighet blir 10 km/tim
och vi sätter även upp speglar och ”lekande
barn-skyltar”. Samtidigt tas de stora
blomkrukorna bort, eftersom det har
framkommit att backande bilar utgör en
stor olycksrisk. Frågan om eventuella
fartgupp eller andra hinder tas upp i höst.
-

Ny i styrelsen efter årsmötet – vi hälsar
Sara Stoltz välkommen i styrelsearbetet.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker info om området:
www.hsb78.se

Aktuell information om Lenneståls
värmearbeten: tidigare trodde man att
det skulle bli nödvändigt att stänga av all
värme i första skedet då radiatorventiler
byts ut i lägenheterna, men det visar sig att
det inte behövs. Kortare avstängningar kan
förekomma husvis. Däremot blir det en stor
avstängning senare, när ventiler på inkommande kulvertledningar ska bytas.
Nya preliminära datum för ventilbyte i
punkthusen:
•
•
•
•
•

Dalaresan 38 start onsdag 8/6
Hollandsresan 171 start måndag 13/6
Dalaresan 2 start onsdag 15/6
Dalaresan 1 start måndag 20/6
Ölandsresan 156 start måndag 27/6

-

Gästrummet i Dalaresan 9 är nu öppet för
uthyrning igen.
-

Föreningens 25-års jubileum: boka upp
lördag 27 augusti i almanackan – då blir
det jubileumsfirande kl 14-22, med
barnunderhållning, mat och levande musik
för alla i föreningen. Mera info kommer i
brevlådorna! På programmet bl a Vicka
med Villi, Tonprakt och Elvis-show!

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
• Ulf Broberg □ Ordförande □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ 070 594 21 02 □
ulf.broberg@upsetters.se
• Camilla Hollmén □ Sekreterare □ Dalaresan 5 □ 25 67 60 □
camilla@camillahollmen.com
• Kent Olsson □ Kassör □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
• Loring Sandberg □ HSB Uppsala □ 18 01 57 □ loring.sandberg@uppsala.hsb.se
• Tore Stenström □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
• Sara Stoltz □ Hollandsresan 171 □ 42 18 50 □ sara.stoltz@sva.se
• Bokning av lokaler □ Dorota Lai □ Ölandsresan 140 □ 42 03 16 □ 070 983 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: HSB78 □ c/o Loring Sandberg □ Box 1103 □ 751 41 Uppsala

