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Rättelse: det blev ett litet fel i presentationen av nya styrelsen i förra infobladet:
Margareta Zimmerman Gatu är ordinarie
ledamot och Camilla Hollmén är suppleant.
▬

Ny lekutrustning på plats!
Nu börjar
föreningens satsning på våra lekmiljöer att
märkas tydligt. Och verkar uppskattas!

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

Våra allmänna lokaler – styrelsen har
utsett en arbetsgrupp (Margareta Zimmerman Gatu, Camilla Hollmén och Ulf
Broberg) som ska titta på hur vi använder
våra allmänna lokaler - festlokaler, snickeri
osv - och även komma med ett förslag till
förändringar. Tanken på övernattningsrum
finns kvar och ett förslag om att inrätta ett
gym finns med i arbetet.
▬

Energibesparande åtgärder – vi har nu
fått vår energideklaration och den innehåller flera konkreta förslag till åtgärder.
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att
titta på vår energiförbrukning och även
komma med förslag till förändringar. I
gruppen ingår Stig Hallberg, Kenth Olsson
och Tore Stenström.

Bilderna finns i högre
föreningens hemsida.

upplösning

på

Föreningens expedition på Dalaresan 16
har öppet första helgfria måndagen i varje
månad 18.15-19.15 med någon ur styrelsen.
I år har vi också öppet i juli (6 juli).

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
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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: 429911

