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Vår vaktmästare, Kenneth Alsén har
semester 11/10 – 31/10. Under tiden kan
man i stället vända sig till Janne Granvik,
070 325 61 26.
Målning av höga staket tar paus över höst
och vinter och återupptas igen till våren.
Åke Melin, som hjälpt oss med olika
arbeten genom tiden, jobbar just nu med
att reparera mjukfogar i punkthusens
fasader, det handlar om så kallade
dillitationsfogar som måste åtgärdas för att
det inte ska utvecklas till allvarliga skador i
fasaderna.
Också
det
jobbet
är
väderberoende och kommer delvis att
utföras till våren.
Planerna på nya parkeringsplatser vid
Ölandsresan går vidare. Vi har nu tagit in
offerter och bestämt vem som ska göra
arbetet. I nuläget väntar vi på att vår
ansökan om bygglov ska behandlas av
Uppsala kommun, så att vi kan gå vidare.
Innan vi påbörjar arbetet kommer de
boende i närheten av byggplatsen att
bjudas in till ett möte där vi presenterar
planer och ritningar.
Föreningens expedition på Dalaresan 16
har öppet första helgfria måndagen i varje
månad 18.15-19.15 med någon ur styrelsen.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker info om området:
www.hsb78.se
En grön oas på Hollandsresan
I början av oktober började Växtverket från
Örsundsbro arbetet med att anlägga en
uteplats vid Hollandsresan 163-169. Det blir
en grön, stensatt plats med en liten fontän,
och den ska bli klar under oktober. Bilden
nedan: trädgårdsmästarna Eva Johansson
och Jenny Westermark från Växtverket
jobbar med stensättning. Det finns fler
bilder på hemsidan!

RADHUSÄGARE – om du inte har gjort
det redan: missa inte att ta bort slang &
nippel från radhusens vattenutkastare –
för att undvika att de fryser sönder nu
när vi går mot kallare tider.

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

