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Stölder & inbrott – under oktober månad
har vi haft två inbrott i solariet i Dalaresan
16. Detta trots att vi har bytt lås. Tidigare
har inbrotten handlat om att sola gratis
genom att manipulera myntinkastet med
bh-byglar. Vid de två senaste inbrotten,
under oktober, har den eller de som brutit
sig in stulit pengarna i myntboxen.
I början av november har flera blivit av
med sina vinterdäck vid inbrott i garage på
området.
Nu renoverar vi festlokal och bastu i
Dalaresan 36 – festlokalen får helt ny
målning,
tapetsering,
belysning
och
inredning och bastu- och duschutrymnmet
renoveras. Arbetet pågår under november
och eventuellt en bit in i december.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker info om området:
www.hsb78.se
En tidig vinter
Redan 9 november kom vintern till Uppsala,
med snöstorm, trafikkaos, inställda bussar
och flera av Linje 5:s bussar i diket. SMHI
varnade för samhällsfarligt väder (klass 2varning) och hade rätt. Med kalla nätter
och dagstemperatur runt noll grader ligger
snön kvar två dagar senare, då bilden
nedan är tagen (11 november).

Bilden t v: hantverkare från Alfred Holm AB
gör första insatsen med målning och
tapetsering.
Efter
dem
kommer
mattläggarna och sist inredningen.
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
• Kerstin Bäckmark □ Hollandsresan 171 □ 39 32 72 □ kerstin.backmark@comhem.se
• 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

