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Inbjudan till årsstämma 2010 – stämman
hålls i år onsdag 5/5 med början 18.30.
Utförlig
kallelse
kommer
senare
i
brevlådorna. Medlem som önskar ett visst
ärende behandlat på stämman måste
anmäla ärendet skriftligt till styrelsen, före
mars månads utgång.
▬

Valberedningen - nu är det hög tid att
tänka på hur året som gått varit och har du
som boende synpunkter som du önskar
delge valberedningen når du dem på:
Gunnar Glimmerud tel: 42 99 04
Kerstin Bäckmark tel: 39 32 72
Silvie Jalmsell tel: 073 320 20 67 eller epost silvie.jalmsell@hotmail.com
▬

Synpunkter till styrelsen: du som har egen
tvättmaskin i punkthus: v v observera att
den inte får köras efter kl 22.
▬

Solariet i Dalaresan 16 är nu stängt för
renovering. När det öppnar igen i mars är
den gamla utrustningen utbytt mot en ny,
fräsch och modern sådan.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker info om området:
www.hsb78.se
Hundproblem – styrelsen får synpunkter på
hundar som förorenar och på hundar som
lämnas ensamma och skäller hela dagar.
Det finns lagstiftning som reglerar sådant,
bland annat lagen (2007:1150) om tillsyn
över hundar och katter som bland annat
innebär att polismyndigheten i vissa fall kan
omhänderta hundar. Dessutom miljöbalkens
förordning
1998:899
om
miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, som säger att
”husdjur och andra djur som hålls i
fångenskap ska förvaras och skötas så att
olägenhet för människors hälsa inte
uppkommer”. Det innebär t ex att grannar
inte ska störas av ihållande hundskall och
att man måste se till att hunden inte
förorenar på lekplatser, gångbanor eller
planterade gräsmattor och dylikt.

▬

Övernattningsrum – i vecka 9 börjar vi med
ombyggnaden av möteslokalen i Dalaresan 9
som ska bli övernattningsrum m m. Under
byggtiden kan lokalen inte bokas eller
användas.
Föreningens expedition på Dalaresan 16
har öppet första helgfria måndagen i varje
månad 18.15-19.15 med någon ur styrelsen.

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
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