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ComHem – under en längre tid har

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar

styrelsen tittat på offerter från olika
företag inom telekomområdet, för att se
om det gick att åstadkomma bättre TV i
kombination med gemensamt bredband.
Det finns avancerade lösningar som
styrelsen bedömer ligger i framtiden, med
bland annat dragning av fibernät.
Resultatet av det hela blev därför att vi har
slutit ett nytt fyraårigt avtal med ComHem,
innebärande att vi får nuvarande TV-utbud
oförändrat men billigare. Samtidigt har
Perry Schröder i styrelsen ett uppdrag att
undersöka om det går att åstadkomma en
gemensam Internetlösning.
Avtalet med ComHem innebär också att de
åtar sig att reparera upp kablage & teknik;
allt för att mottagningen ska bli bättre.

och andra som söker info om området:
www.hsb78.se

▬

Mattor – kör inte mattor med halkskydd i
tvättmaskinerna! Halkskyddet lossnar och
orsakar dyra reparationer helt i onödan.

Beskärning av småträd på radhusens
framsidor – under september kommer
arboristerna från Allservice att beskära
småträd i en del fall buskar, på Radhusens
framsidor. I god tid innan arbetet kommer
besked från Allservice i brevlådan. Boende
måste, i förväg, ta bort krukor och annat
som skulle kunna skadas av utfallande träd
▬

Grillinvigning - Camilla Hollmén och Tore
Stenström från styrelsen musicerade vid
invigningen av grill och grillplats vid
Dalaresan 1 i somras. En hel del korv &
bröd gick åt i den solvarma kvällen, där
många medlemmar slöt upp och passade
på att testa den nya grillen.

▬

Brandskydd – efter den tragiska branden i
Rinkeby har Kenneth inspekterat rökluckorna i punkthusen och samtliga fungerar.
Tillsammans med detta infoblad delar vi
också
ut
läsvärd
information
från
Räddningstjänsten i Uppsala kommun.
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

