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UPPREPADE SABOTAGE MOT
SOLARIET I DALARESAN 16 –
NU BYTER VI LÅS!

Låsbytet sker på morgonen,
onsdag 21 april. Därefter kommer
man bara in med ny nyckel.

Efter upprepade sabotage både
mot det tidigare solariet och mot
det nya byter vi nu lås. Sabotagen
består i att någon eller några,
med hjälp av bh-byglar, antingen
försöker få ut tiokoronor ur
solariets myntkasett eller försöker
sola utan att betala.

För att möjliggöra utbytet av
solarienycklar har vi extraöppet i
föreningens expedition, Dalaresan
16

Det är extra tråkigt att vi råkade
ut för sabotage samma dag som
det nya solariet togs i bruk, i
renoverade lokaler. De upprepade
sabotagen tvingar oss att byta lås,
och därmed också nycklar.
Fr o m nu kostar depositionen för
nycklar till solarie och bastu 200:men den som tidigare har köpt
solarienyckel kan byta till den nya
nyckeln utan kostnad.

• Söndag 18 april kl 13-15
• Måndag 19 april kl 14-16
• Tisdag 20 april kl 18-20
Den som av någon anledning inte
kan byta sin nyckel någon av de
ovanstående tiderna kan göra det
senare, via fastighetsskötaren,
Kenneth Alsén, eller på styrelsens
månatliga expeditionstid (nästa
gång är 3 maj 18.15 – 19.15).
Styrelsen hoppas att nyckelbytet
gör att sabotagen mot det nya
fina solariet upphör.

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
•
•
•
•
•
•
•
•

