
 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. 2022-04-30 

30 kr TVÄTTRABATT        
hos 
 

Gäller t.o.m. 

2022-04-30 

250:- rabatt på service i 
verkstad 
 
Gäller t.o.m. 

2022-04-30 

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 4 släpvagnar med nätgrindar i Örebro till våra medlemmars för-
fogande. 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 75 
Däck & Bilservice i Lillån 019-23 42 22 

Hjärsta Villaägareförening är en partipolitisk obunden lokalförening i Villaägarnas 
Riksförbund. Föreningens verksamhetsområde är Holmen, Gamla och Nya Hjärsta, 
Mellringe, Nyponlunden och Runnaby. 
Ordförande Tomas Törnros, tel. 0707 585 444  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 

 

Villabladet 
Välkommen till 

ÅRSMÖTE 
onsdag 20 april 19.00 

i Mellringekyrkans lokal (Nejlikegatan 1) 
Program: 

 Årsmöte (Handlingar finns på vår hemsida) 

 Vi bjuder på kaffe och smörgås  

 Den nye ICA-handlaren på Ekohallen presenterar sig 

 Maskinförrådet informerar om lån av verktyg o maskiner 

 Utlottning på entrébiljett 

Hjärtligt välkomna 

Styrelsen för Hjärsta Villaägareförening 

Spara in medlemsavgiften flera gånger om 
I snitt sparar man som medlem ca 900 kr per år på att utnyttja ra-
batter och förmåner. Det har tillkommit ännu fler sätt att spara 
pengar via nya samarbetspartners och lansering av nya tjänster. 

Logga in på www.villaagarna.se/rabatter för aktuella erbjudanden! 

www.hjarsta.se 
info@hjarsta.se 

Nr 1 2022 

http://www.mellringeservice.se
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mailto:info@hjarsta.se
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Lätt att bli medlem 
Gå in på www.hjarsta.se och klicka på ”Bli medlem” 
eller kontakta någon i styrelsen (se sista sidan).  

Villaägarnas hjärtefrågor 
FASTIGHETSSKATT 

Nej till godtyckliga höjningar av nuvarande avgift 
BOLÅN 

Rimliga räntor och schyssta villkor 
FLYTTSKATTEN 

Skatten som stoppar upp bostadsmarknaden 
ENERGI 

Energi till rimliga priser och med vettiga villkor 
TRYGGHET OCH SÄKERHET 

Villainbrotten i fokus 
AVFALL 

Hanteringen av avfall måste bli effektivare och enklare 
GATUKOSTNADER 

Våra gator ska vi bekosta med skatten 
TOMTRÄTT 

Sätt tak för tomträttshöjningar och rimliga priser för friköp 
AVLOPP 

Dagens krav på enskilda avlopp är orimliga 
ÖKAT SMÅHUSBYGGANDE 

Ala ska kunna uppfylla sin småhusdröm 

 
            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. 

Kommunens åtgärder i Hjärstaskogen 
Arbete pågår under 2022 och fram till sommaren 2023. 

Nya träd och buskar efter angrepp från granbarkborre 

I den norra delen av Hjärstaskogen har ett stort antal granar angripits av 
granbarkborre och lämnat ett sargat intryck när granarna fällts. Därför 
kommer det planteras nya träd och buskar i de områden där många gra-
nar tagits ner. 

Biologisk mångfald 

Vårlökar och blommande buskar kommer planteras i den södra brynkan-
ten mot Hjärsta. Området har stor potential att bli en rikblommande 
miljö, som är viktig för fåglar och pollinerande insekter. I mitten av 
Hjärstaskogen finns en liten vattenmiljö som kan bli en vacker målpunkt 
och groddamm som bidrar till ekosystemtjänster. 

Tillgängliga gångstigar 

De befintliga gångstigarna i skogen kommer förbättras och kompletteras 
med ett par mindre sträckor för att göra det enklare för fler att ta sig 
fram. För att öka möjligheten att orientera sig i området kommer det 
sättas upp orienteringsskyltar och vägvisningsskyltar. 

Lek i naturen 

Möjligheten till lek i skogen kommer förbättras genom till exempel djur-
skulpturer i trä, intressanta naturmaterial som sandhögar, grova stockar 
och stenar eller kojbyggarmaterial. Exakt vad det blir bestäms i dialog 
med barn och verksamheter. 
En grillplats, som innan granbarkborreangreppen låg inne bland ståtliga 
granar, kommer vidareutvecklas till en utflyktsplats. 
 

Källa: www.orebro.se 


