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Inbjudan till ordinarie årsstämma 2011 –
stämman hålls i år onsdag 11/5 med början
18.30. Utförlig kallelse kommer under april
i brevlådorna. Medlem som önskar ett visst
ärende behandlat på stämman måste
anmäla ärendet skriftligt till styrelsen, före
mars månads utgång.
Alla medlemmar är välkomna att ta kontakt
med VALBEREDNINGEN för att föreslå
styrelseledamöter inför kommande år.
Valberedningen består av ordförande,
Elisabeth Gräns (42 08 56), Gunnar
Glimmerud (42 99 04) eller Joakim Carlsson
Tysk (073 073 87 71).
FJÄRRVÄRMEAVSTÄNGNING – Vattenfall
stänger av fjärrvärmen på Hollandsresan,
Ölandsresan (och Västgötaresan) tisdag
29/3 kl 16.00 till onsdag 30/3 kl 06.00
INBROTT - sent på kvällen tisdag 22 mars,
omkring 23.30, gjorde två eller tre personer
inbrott i expeditionen på Dalaresan. Det
finns vittnen som sett tjuvarna bära iväg
med bland annat ett litet kassaskåp. Den
som har gjort iakttagelser vid den aktuella
tidpunkten bör kontakta någon i styrelsen
eller polisen. Dörren till expeditionen är
uppbruten med kofot eller liknande, men
dessvärre är det så att ytterdörren till
huset är öppnad med en s k servicenyckel,
som det finns en per lägenhet i föreningen.
Mer info och bilder på hemsidan!

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

Stort intresse för nya friskvårdsrummet –
mer på hemsidan! Öppet för föreningens
boende sedan 23 mars!

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
• 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
• 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
• Perry Schröder □ Ölandsresan 112 B □ 42 24 48 □ perry30schroeder@yahoo.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

