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ComHem byter uttag – under december
månad kommer Wikmans Elektriska att, på
uppdrag av ComHem, byta ut samtliga uttag
(”tre hål i väggen”) i alla föreningens
lägenheter och radhus. Det har varit
upprepade problem
med framförallt
Internetförbindelsen under lång tid och på
ComHem tror man att detta ska avhjälpa. I
samband med att avtalet förlängdes 2009
gjorde Wikmans också ett utbyte av
förstärkare m m. Wikmans aviserar själva
med lappar i brevlådorna.
Kerstin Bäckmark lämnar styrelsen efter
ett flerårigt styrelsearbete. Vi tackar
Kerstin för värdefull medverkan med
engagemang och intresse i styrelsearbetet.
I och med Kerstins avgång går Perry
Schröder in som ordinarie ledamot.
Kerstins uppdrag att ha tillsyn och bokning
av Snickeriet i Dalaresan 16 övertas t v av
Dorota Lai – 073 983 54 91.
P g a vattenskada är bastun i Dalaresan 36
stängd tills vidare.
Vad gäller i HSB78? – dokumentet som
delas ut tillsammans med detta infobrev är
tänkt att svara på olika frågor, på
uppslagsord. Det ersätter våra tidigare
ordningsregler och ska därför ersätta de
tidigare ordningsreglerna i den blå
lägenhetspärmen (under flik 1). Vad gäller i
HSB78 gäller fr o m 1 januari 2011.

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

Brand i övernattningsrummet - en kvarglömd kastrull orsakade en brand som
totalförstörde vårt övernattningsrum på
Dalaresan 9. Det var natten till 1:a advent,
28/11. Nu är hela huset stängt för
reparation. *bilder på hemsidan*
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
• 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

