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SKADLIGA RÖTTER
På flera platser i området har det uppstått
sprickor i asfalten. Sådana sprickor gör att
vi misstänker att rötter från framförallt pil
kan ha börjat angripa marken och
underliggande rörsystem. Det som i första
hand är utsatt är avloppsledningar, där
rötter kan ta sig in och täppa till.
Därför har Janne och Kenneth sågat upp
asfalten på aktuella platser och vi försöker
med att såga av rötterna, i nuläget. Hjälper
inte det, på längre sikt, får vi överväga att
ta ner en del av träden.

VÅR HEMSIDA för föreningens medlemmar
och andra som söker info om området:
www.hsb78.se
MÅLNING AV HÖGA STAKET
I början av september påbörjade Peter
Willysson & medarbetare det stora jobbet
med att tvätta, reparera och måla höga
staket i hela vårt område. Arbetet är väderberoende och går inte lika fort som det var
planerat, varför det antagligen blir så att
staket på Dalaresan och Hollandsresan får
vänta till våren 2011.

FORTSATT ARBETE MED INRE MILJÖN
Nu i höst fortsätter arbetet med att rusta
upp våra gemensamma lokaler. Under
oktober-november kommer årets sista
planerade etapp, då vi rustar upp
festlokalen på Dalaresan 36. Det handlar
om nytt golv, målning, en ny bardisk och
ett mera användbart kök med spis/ugn, kyl,
frys och diskmaskin.
Under tiden arbeten pågår, går det inte att
hyra eller använda lokalen. Eventuella
bokningar som gjorts tidigare gäller därför
inte. Arbetet upphandlas nu i september, vi
tar in anbud från fyra eller fler företag.
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

