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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
Dany Daoud, tel. 0739-34 30 85
Kassör Gunnar Dahlström, tel. 25 62 29
Lena Renglin, tel. 25 09 56

Låna släpvagn - en bra medlemsförmån
Som medlem får du låna Villaägarnas släpkärra. Vid lån måste medlemskortet 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 4 släpvagnar med nätgrindar i Örebro till våra medlemmars
förfogande. Bl.a. vår egen, hos St1-macken vid Mellringe.
Bokning kan göras per telefon direkt till respektive butik.
Frendo (St1) vid Mellringe 019-25 21 90
Flügger färg Megahuset 019-31 17 44
Caparol Adolfsbergsv. 4 019-27 50 45
Däck & Bilservice i Lillån 019-23 42 22

Mellringe servicestation
Nejlikegatan 2
703 53 Örebro
www.mellringeservice.se

Tel butik
019 - 25 21 90
Tel verkstad 019 - 25 40 49

Klipp ut och ta med rabattkupongerna till butiken!
Gäller t.o.m. 2021-09-30

30 kr TVÄTTRABATT
hos

30 kr TVÄTTRABATT
hos

Gäller t.o.m.
2021-09-30

Gäller t.o.m.
2021-09-30

www.hjarsta.se
info@hjarsta.se

Villabladet
ÅRSMÖTE
onsdag 15 september 18.00

EXTRA ÅRSMÖTE
onsdag 15 september 18.30
i Mellringekyrkans lokal (Nejlikegatan 1)
Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)
Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att ej servera fika och att endast hålla årsmötesförhandlingar.
Behandling av två verksamhetsår
Då årsmöte ej kunde hållas 2020 kommer två verksamhetsår att behandlas.
Förslag att föreningen upphör (se nästa sida)
Styrelsen lägger förslag till årsmötet om att föreningen skall upphöra.
Vilket även innebär att vår släpkärra försvinner.
Extra årsmöte
Beslut om att föreningen upphör.

Styrelsen för Hjärsta Villaägareförening

Förslag att föreningen upphör!

Villaägarna tar debatten

Hjärsta Villaägarförening är en lokalförening på väster i Örebro ansluten
till riksföreningen Villaägarna. Föreningen har funnits i området ända sen
1937. För närvarande har vi 475 medlemmar. Både till årsmöten och vid
föreningens höstträffar har många medlemmar samlats. Tillgången till
föreningens släpkärra har varit uppskattad. Föreningen är välskött och
har en bra ekonomi.

Villaägarna tar debatt för att du ska kunna bo bra och få bättre villkor.

Men all föreningsverksamhet bygger på ideella insatser. Det måste finnas eldsjälar som håller ihop och driver arbetet framåt. De senaste åren
har det varit allt svårare att rekrytera nya människor som engagerar sig.
Då samtliga nuvarande styrelseledamöter avböjt omval, och valberedningen inte lyckats få fram några ersättare, kommer styrelsen att lägga
ett förslag till årsmötet om att föreningen avvecklas, vilket bl.a. innebär
att släpkärran försvinner, och att tillgångarna överförs till Örebro Villaägareförening. Förslaget kan dras tillbaka om några personer snarast
anmäler sitt intresse för att driva föreningen.

Kommuner, ta ert ansvar för gångbanorna!
Sveriges kommuner har idag laglig rätt att föra över mycket av ansvaret för skötseln av gångbanor på småhusägare. Det handlar om att
halkbekämpa, plocka skräp, kratta löv och rensa ogräs. När det gäller
snöröjning låter runt 60 procent av Sveriges kommuner småhusägarna skotta deras gångbanor.
Villaägarna anser att dessa regler är föråldrade och ger sämre underhåll, innebär ett märkligt skadeståndsansvar för annans egendom, leder till fler halkolyckor och ogillas av småhusägarna. Vi anser även att
reglerna för gångbanor borde vara enhetliga i hela landet. Villaägarna
föreslår därför att lagstiftningen ändras så att kommunerna inte kan
överföra ansvaret för skötseln av gångbanor på småhusägare. Likaså
att det tydliggörs i lagen att det är kommunernas ansvar att se till att
infarterna till småhusfastigheter inte plogas igen.
Ulf Stenberg, Villaägarnas chefsjurist

Om du kan tänka dig att ställa upp som styrelseledamot eller på annat
sätt engagera dig hör av dig snarast till info@hjarsta.se eller till någon av
oss nedan.
För styrelsen i Hjärsta Villaägarförening
Hans Wixner, ordförande (019-25 25 77)
Gunnar Dahlström, kassör (019-25 62 29)
Sören Perder, sekreterare (073 181 87 12)

VARBERGA BLOMMOR
Varberga Torg
Tel. 25 35 39

Nettan o Lisa fixar allt inom blommor. Förbeställ gärna på telefon (se ovan).
Medlemmar erhåller 10% rabatt.

Källa: Villaägaren

Hjärsta i backspegeln
En publikation om hur det var förr.
Boken publicerades första gången 1985 och
en nytryckning gjordes 1996.
Då inga nya exemplar längre finns att uppbringa så har föreningen sett till att den finns
tillgänglig via vår hemsida.

Adress till publikationen är:
www.villaagarna.se/contentassets/
e3b9388b0cf84323a3d84676bf58084e/
hjarsta-i-backspegeln.pdf

