Informationsblad
16 december
2009
Boservice – som tidigare meddelat kommer
avgiftsavierna i december från Boservice.
OBS! det nya plusgironumret 931204-2. Den
som tidigare betalat via autogiro måste
fylla i en ny blankett, vilken kan fås genom
kontakt med föreningens handläggare på
Boservice, Pia Ericsson, 018-18 74 02
vardagar 9-15 (lunchstängt 12-13).

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

▬

Fjärrvärme – föreningen har tecknat ett
nytt femårigt avtal med Vattenfall Värme.
Avtalet är ett ramavtal med HSB och ger oss
en avtalad rabatt under de fem åren.
▬

Mera avtal – föreningen slutit ett nytt och
mera utförligt avtal med Janne Granviks
företag Montage & Fastighetsservice.
Avtalet ska uppdateras årsvis.
▬

Mobil Park – föreningen har också gått
igenom avtalet med Mobil Park och det
kommer bland annat att resultera i en ny
och fungerande P-automat vid gästparkeringarna på Dalaresan.
Den nya p-automaten kommer att klara
kortbetalning med bensinkort och de
vanligaste kreditkorten. I och med detta
ändras också p-avgiften till 5:-/timma resp
50:-/dygn.
Föreningens expedition på Dalaresan 16
har öppet första helgfria måndagen i varje
månad 18.15-19.15 med någon ur styrelsen.

Styrelsen önskar alla i HSB78
en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

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

