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Snöröjning en ovanligt snörik vinter –
december och januari har varit ovanligt
snörika och det har varit problematiskt att
ta sig fram i hela Uppsala. I HSB78 har
några medlemmar klagat på snöröjningen
av p-platser. Snöröjning ingår inte i hyra
av p-plats, men föreningen försöker ändå
hjälpa till så gott det går. Andra har haft
problem med stora snöhögar som varit i
vägen. Den som har akuta problem kan
alltid vända sig till Janne Granvik och få
hjälp. Styrelsen ökar nu också insatserna
för att få bort stora snöhögar från området.

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

Extra årsmöte söndag 6/3 kl 14 – styrelsen
kallar alla medlemmar till extra årsmöte.
Det handlar om tre specifika punkter:
 Moderniserade stadgar
 Namnändring på föreningen
 Servitut för Vattenfall.
Närmare kallelse och handlingar kommer i
brevlådorna. Alla medlemmar är välkomna
att delta med förslag till nytt namn på
föreningen – maila eller ring någon i
styrelsen senast 28 februari!
Inbjudan till ordinarie årsstämma 2011 –
stämman hålls i år onsdag 11/5 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.

Vinterbild från 16/1 – fler 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

