
 Mellringe servicestation 
 Nejlikegatan 2 Tel butik 019 - 25 21 90 
 703 53 Örebro Tel verkstad 019 - 25 40 49 
 www.mellringeservice.se 

Klipp ut och ta med rabattkupongerna till butiken! 
Gäller t.o.m. 2019-03-15 

Hjärsta Villaägareförening är en partipolitisk obunden lokalförening i Villaägarnas 
Riksförbund. Föreningens verksamhetsområde är Holmen, Gamla och Nya Hjärsta, 
Mellringe, Nyponlunden och Runnaby. 
Ordförande Hans Wixner, tel. 25 25 77  Lilian Kärling, tel. 25 31 65 
Sekreterare Sören Perder, tel. 073 181 87 12  Gun Asplund, tel. 073 802 95 28 
Kassör Gunnar Dahlström, tel. 25 62 29 Lena Renglin, tel. 25 09 56 
 Dany Daoud, tel. 0739-34 30 85 

30 kr TVÄTTRABATT 
hos 
Gäller t.o.m. 
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Spara in medlemsavgiften - kolla alltid innan du 
handlar 
När du ska handla, tänk på att alltid söka bland medlemsrabatterna! Du 
kan snabbt spara in din medlemsavgift, ofta flera gånger om. I snitt spa-
rar våra medlemmar 900 kr per år. 

Villaägarna i korthet 
I dag har Villaägarna 324 000 medlemshushåll. Vårt mål är att främja lan-
dets villa- och fritidshusägares intressen. Det gör vi genom att jobba för 
sänkta boendekostnader, bättre boendemiljö och för att fler ska kunna 
välja att bo i eget hus. Vi arbetar aktivt och med kvalificerad kompetens 
inom intressepolitik, rådgivning och medlemsrabatter. 

Som medlem i Villaägarna får du inte bara kostnadsfri experthjälp av 
våra rådgivare och inspirerande läsning i medlemsmagasinet Villaäga-
ren, du får också förmånliga erbjudanden av hundratals etablerade 
företag inom allt från försäkring till renovering. 

 

Villabladet 
 

Välkommen till 

ÅRSMÖTE 
onsdag 20 mars 19.00 

i Mellringekyrkans lokal (Nejlikegatan 1) 

Program:  

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

 ”Ljuva 60-tal” - Bo Fransson berättar 

 Vi bjuder på kaffe och smörgås och lottar ut blommor.   

Hjärsta Villaägareförening 

 

www.hjarsta.se 
info@hjarsta.se 

Ditt hus. Vårt intresse 
Vi arbetar för att alla ska kunna förverkliga sina husdrömmar. I dagslä-
get är 324 000 av Sveriges småhusägare medlemmar. Vi är partipoli-
tiskt oberoende och vi drivs utan eget vinstintresse. Vårt intresse är 
Sveriges alla husägare. 

Nr 1 2019 
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Re:form – mer än bara bilvård och second hand  
Re:form, beläget vid St1-macken i Mellringe, känner kanske många till 
som bilvårdsanläggning och med en second hand butik. Men här kan vi 
villaägare få hjälp med flera andra saker, vilket kan vara bra att känna 
till. 
 
De tjänster som erbjuds är: 
 Fönsterputsning 
 Gräsklippning 
 Rensning av rabatter 
 Sopkörning (grovsopor) 
 Snöskottning 
 Flyttstädning  
 Service av cykel 
 Lagning av punktering på cykel 
 
Mer information om tjänsterna finns på www.re-form.se eller via tele-
fon 019 - 26 31 31.  

31/3-19 

Brevlådor 
Då PostNord börjat agera för att postlådor skall samlas i 
grupper (dock ej aktuellt just nu i vårt område) bör vi 
tänka på att det ska gå lätt att komma till vår egen brev-
låda, så att lådsamlingar inte aktualiseras i vårt område 
av den anledningen. Så skotta om det behövs! 

 
            VARBERGA BLOMMOR 

Varberga Torg 
Tel. 25 35 39 

 

Nettan fixar allt inom blommor. Förbeställ gärna på telefon 019 - 25 35 39.  
Medlemmar erhåller 10% rabatt. 

Låna släpvagn - en bra medlemsförmån 
Som medlem får du låna Villaägarnas släpkärra. Vid lån måste medlems-
kortet uppvisas hos uthyraren! 
 
Du får låna vagnen upp till 3 timmar gratis*/. 
Vid hyra ett dygn, 100 kronor*/. 
Vid hyra två dygn, 200 kronor*/. 
Max hyrestid, upp till två dygn. 

*/ Vid varje uthyrningstillfälle tas en administrationsavgift ut på 20 kronor för att täcka 
underhållskostnaderna för släpkärran. 

Det finns 5 släpvagnar (4 med nätgrindar) i Örebro till våra medlemmars 
förfogande, förutom vår egen, hos St1-macken vid Mellringe.  
Bokning kan göras per telefon direkt till respektive butik. 
Frendo (St1) vid Mellringe 019-25 21 90 
OK/Q8 Hagmarksgatan 019-32 15 07 
Flügger färg Megahuset 019-31 17 44 
Flügger färg Aspholmen 019-18 98 00 
Däck & Bilservice i Lillån 019-23 42 22 

Grannsamverkan 
Grannsamverkan är uppstartad i Nya Hjärsta. 
Huvudkontaktombud är Therése Boman. 
Nås via e-post therese.boman73@gmail.com 
eller via facebokgruppen ”Grannsamverkan 
Nya Hjärsta”. 


