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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.
▬

Inre miljö – våra gemensamma lokaler
skall fräschas upp under 2010, för att kunna
utnyttjas bättre. Ett övernattningsrum som
även skall kunna fungera för mindre
sammankomster ställs i ordning i Dalaresan
9. Vicevärdsexpeditionen flyttas in i
styrelserummet för att friställa utrymme
för ett nytt hobbyrum. Solariet och
hobbyrummet skall fräschas upp och få ny
utrustning, detsamma gäller festlokalen i
Dalaresan 36. Sista etappen i uppfräschningen kommer under 2011 då vi
bygger ett välutrustat gym i Dalaresan 9.
▬

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker info om området:
www.hsb78.se
Nya lägenhetsnummer har tagits fram på
begäran av Lantmäteriverket. Observera
att de gamla numren fortfarande används
inom föreningen.

8 februari 2010: –4 -- -6° kallt &
mycket snö – mer bilder på hemsidan!

Mobil Park – vi går nu vidare med att ta
fram parkeringskort för alla föreningens
medlemmar, tre kort per lägenhet. Mera
information när korten kommer. Och sedan
början av januari finns en ny p-automat vid
besöksparkeringen på Dalaresan. Den tar
både mynt och kort.
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: 429911

