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AVGIFTSFRITT I JULI – p g a det tillfälligt
mycket gynnsamma ränteläget har styrelsen
beslutat att inte ta in avgifter för juli 2010,
som räntekompensation till medlemmarna.
Detta är en engångsföreteelse. I praktiken
innebär det att avin som ska betalas i slutet
av juni (avgift för juli) bara omfattar
garage och p-platser.
▬

Genomgång av cykelrum - i slutet av
sommaren kommer vi att genomföra en
rensning i cykelrummen och ta bort det som
är uppenbara ”vrak”. Vill du rädda något
sådant som är ditt är det alltså bra att
hämta/ta hand om det. Datum för
rensningen meddelas senare.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker info om området:
www.hsb78.se
Fel nr! Dorota Lai har hand om tillsyn och
bokning när det gäller fest- och
möteslokaler, bastu och solarie. Hennes
mobilnummer blev fel i förra informationsbladet: ska vara 073 983 54 91.
▬

9 maj var det visningsdag i Dalaresan 9 &
16, många besökte bl a nya gästrummet.

▬

Komplettering & målning av höga staket –
Du vet väl att höga staket får kompletteras
för att öka insynsskyddet. Komplettering
ska göras med särskilt virke och särskild
färg, båda tillhandahålles av föreningen
utan kostnad för den boende. Arbete/
arbetskostnad får du själv stå för.
Föreningen ansvarar för målning på såväl
insida som utsida av höga staket, men den
som vill rengöra och måla på insidan själv
(kanske med tanke på växter och buskar)
kan göra det och då bidrar föreningen med
färgen.
Föreningens expedition på Dalaresan 16
har öppet första helgfria måndagen i varje
månad 18.15-19.15 med någon ur styrelsen.

21 maj – Vår i Sävja!

Här hittar du alla styrelsemedlemmarna, Fastighetsskötare & Fastighetsservice
• 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
• Stig Hallberg □ Hollandsresan 171 □ 42 96 99 □ stig.hallberg@telia.com
• Kerstin Bäckmark □ Hollandsresan 171 □ 39 32 72 □ kerstin.backmark@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
• Margareta Zimmerman Gatu □ Hollandsresan 163 □ 42 21 68 □
margareta.zimmerman-gatu@lantmannen.com
• Gunnar Nilsson □ Ölandsresan 156 □ 070 041 25 75 □ gunnar.nilsson@gmiljomarin.se
• Perry Schröder □ Ölandsresan 112 B □ 42 24 48 □ perry30schroeder@yahoo.se
• Montage & Fastighetsservice □ Janne Granvik □ 070 325 61 26
Fastighetsskötare Kenneth Alsén □ 070 876 12 66 □ Telefon till expeditionen: 42 99 11

