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Förvaltning – vid årsskiftet byter vi
förvaltningsbolag, från ISS till Boservice.
Boservice har knytningar till HSB och har
haft förvaltningsuppdrag i föreningen
tidigare. Genom bytet till Boservice får vi
lite bättre service till ett något mindre pris.
OBS! att detta innebär att avgiftsavierna i
december kommer att komma från
Boservice.
▬

Nya postadresser – i samband med att vi
lämnat uppgifter till Lantmäteriverkets
fastighetsregister har alla lägenheter med
ingång inomhus i punkthusen fått ett (a)
som tillägg efter gatunumret. Lägenheter i
punkthusen, med ingång utvändigt får ett
(b). Detta kommer också att slå igenom i
postadressen. Radhusen berörs inte av
detta.
▬

Våra gemensamma lokaler – vi har haft
en arbetsgrupp som tittat på hur vi
använder våra gemensamma lokaler.
Gruppens förslag kommer att bli verklighet
under 2010, vilket bl a innebär att vi flyttar
ihop expeditionen och styrelserummet, får
övernattningsrum för uthyrning, anlägger
ett gym med friskvårdsprofil och rustar upp
bl a solarium, bastu och festlokalen på
DR36.

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

Planer på försköning av områdets
utemiljö – styrelsen har bett landskapsarkitekt Dinu Dunca att skissa på ett förslag
till hur utemiljön i vårt område skulle
kunna förskönas. Styrelsen arbetar med ett
förslag till investeringsbudget i samband
med budgetarbetet inför 2010. Vilka delar
av Dinu Duncas förslag som kan bli
verklighet avgörs i början av 2010.
▬

Nya uteplatser – två uteplatser på
Ölandsresan, som behövde göras i
ordning omgående, har ritats av Dinu
Dunca och byggs i en stil som vi kommer
att jobba med i området framöver.
Bilden: Janne Granvik m fl bygger
uteplats. Bilder i större format finns på
hemsidan.

Föreningens expedition på Dalaresan 16
har öppet första helgfria måndagen i varje
månad 18.15-19.15 med någon ur styrelsen.
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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: 429911

