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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!
Tele2 (genom sitt och Telias gemensamma
nätbolag för 3G, Svenska UMTS-Nät AB) har
täckningsbrist i vårt område och vill därför
sätta upp antenner på Dalaresan 2. Det rör
sig om tre antenner, ca 1,3 meter höga,
och de sätts upp på taket. Utöver det
behövs ett teknikutrymme i anslutning till
fläktrummet på vinden. Antennerna som
sätts upp kommer att förbättra mobiltäckningen i området. Enligt UMTS är
strålningen
(elektromagnetiska
fält)
obefintlig. Man stödjer sig på ett flertal
mätningar i fastigheter med antenner och
resultatet visar att det är långt under
gränsvärdet i de närmaste lägenheterna
eller på gatan nedanför.
Om extra stämman beslutar så, kommer
styrelsen att sluta ett avtal med UMTS.
Avtalet innebär att vi hyr ut utrymme i
huset och på taket, under en avtalsperiod
om tio år. UMTS betalar en marknadsmässig
hyra till föreningen. UMTS svarar själva för
all byggnation och elförbrukning.

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

Antenn inritad på taket Dalaresan 2, sedd
mot söder.
Utemiljö - efter midsommar startar vi två
nya projekt som gäller områdets utemiljö.
Först snyggar vi upp områdets entré (vid
Ölandsresan/Linnés Resväg) och därefter
kommer en ny uteplats vid Hollandsresan
137-143. Vid entrén kommer vi också att
sätta upp en skylt, när vårt nya namn är
klart (vi väntar fortfarande på registrering
hos Bolagsverket). Vi kommer också att röja
upp i skogsområdet bakom Dalaresan 9.
Föreningens expedition på Dalaresan 16
har öppet första helgfria måndagen i varje
månad 18.15-19.15 med någon ur styrelsen.
Nästa tillfälle är måndag 4 juli.
-
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• 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

