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Trädgårdsskötsel - fri entré

NY HEMSIDA: för föreningens medlemmar

Det finns platser kvar på studiecirkeln i
trädgårdsskötsel och det går bra att anmäla
sig, till Tore Stenström, fram till 20/1.
Första kvällen, tisdag den 20/1, är alla
välkomna till Dalaresan 36 kl. 19-21 utan
kostnad. Vi lovar att det blir en mycket
intressant och lärorik kväll ledd av två
duktiga trädgårdskonsulenter.

och andra som söker info om vårt område
har vi nu en ny hemsida: www.hsb78.se

▬

TV, Bredband och Fiberoptik – styrelsen
har beslutat att säga upp avtalet med
ComHem. Avtalet sägs upp nu och avslutas
22 november 2009. Vi har då möjligheten
att fortsätta med ComHem till en lägre
kostnad eller att gå in i något annat avtal.
Just nu diskuterar vi en omfattande offert
från TeliaSonera, men kommer också att
titta på andra lösningar. Det kan vara klokt
att inte gå in i några avtal gällande Boxer
och liknande under tiden fram till 22/11,
eftersom man i vissa fall kan bli betalningsansvarig även om föreningen väljer en
annan lösning.

Årsstämma 2009 – här kommer en första
kallelse till föreningens årsstämma 2009:
stämman hålls 14 maj, med start 18.30, i
lokalen på Dalaresan 9.
Utförlig kallelse kommer senare. Som förut
ska motioner till stämman vara inlämnade
på föreningens expedition senast vid mars
månads utgång.

▬

Styrelsen

har

också

tagit

beslut om
gemensam bostadsrättsförsäkring. Den
är ett tillägg till vår fastighetsförsäkring i
Länsförsäkringar och kostar 120:- per år och
lägenhet. Försäkringens omfattning framgår
på föreningens hemsida och besked om från
vilket datum den kommer att gälla kommer
senare. På sikt bör de flesta av föreningens
medlemmar kunna spara pengar på detta.

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna & Fastighetsservice
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tore Stenström, ordförande □ Dalaresan 1 □ 42 54 60 □ tore.stenstrom@telia.com
Ann-Louise Kullberg □ Dalaresan 34 □ 42 06 39 □ annlouise.kullberg@mercodia.se
Günter Zollner □ Dalaresan 38 □ 42 24 93 □ zollner.g@spray.se
Kent Olsson □ Dalaresan 38 □ 42 25 95 □ kent.olsson5@comhem.se
Kerstin Bäckmark □ Hollandsresan 171 □ 39 32 72 □ kerstin.backmark@comhem.se
Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
Ulf Broberg □ Ölandsresan 142 □ 42 00 04 □ ulf.broberg@upsetters.se
Loring Sandberg □ HSB Uppsala □ 18 01 57 □ loring.sandberg@uppsala.hsb.se
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