
 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. 2020-06-30 

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  Maria Larsson, tel. 0761 888 541 
Kassör Gunnar Dahlström, tel. 25 62 29 Lena Renglin, tel. 25 09 56 
 Dany Daoud, tel. 0739-34 30 85 

30 kr TVÄTTRABATT 
hos 
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2020-06-30 

Mjukglass 15:- 
(Ordinarie pris 25:-) 
 

Gäller t.o.m. 

2020-06-30 

Utdelare sökes! 
Vill du få en skön promenad och frisk luft? Hjälp oss att dela ut Villabla-
det. 
 
Villabladet delas ut tre eller fyra gånger per år av några ideellt arbetande 
medlemmar. Tyvärr har vi blivit av med en utdelare i Gamla Hjärsta och 
hoppas att någon ny vill ta vid och hjälpa till att dela ut vårt Villablad. 
 
Hör av dig till oss på info@hjarsta.se eller prata med någon av styrelse-
medlemmarna (se rutan ovan). 

Du som lånar villakärran 
Vi har haft stora kostnader för reparationer av kärran. Vi måste hjälpas 
åt att se till att vi kan fortsätta med att ha en kärra vi kan använda. 
 
Var aktsam om kärran och meddela eventuella fel direkt! 

 

Villabladet 
 

Vi önskar trevlig sommar 

 

30/6-20 

www.hjarsta.se 
info@hjarsta.se 

Inställt årsmöte 
På grund av den pågående Coronapandemin blev vårt årsmöte, den 18 
mars, inställt efter rekommendationer från Villaägarna centralt. Vi åter-
kommer med besked om nytt datum för årsmötet så snart det är möjligt. 
Till dess:  
”Var rädda om varandra, håll avstånd och tänk på handhygienen!” 
 

Styrelsen i Hjärsta Villaägareförening 

Nr 2 2020 

http://www.mellringeservice.se
http://www.meca.se/
http://www.hjarsta.se
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            VARBERGA BLOMMOR 
Varberga Torg 

Tel. 019 - 25 35 39 
 

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

Utomhusaktiviteter i vårt närområde 
I dessa tider, när vi rekommenderas att avstå längre resor och att hålla 
avstånd till varandra, kan vi tipsa om några utomhusaktiviteter i vårt 
närområde. 

 
Möjlighet för motion på alla nivåer finns i området 
kring Vivallakullen. 
Det finns utegym och 
lekplats. 
Härliga promenadstråk 
som även ansluter till 
Lundbyspåret. 
Man kan också bestiga 
kullen med hjälp av ser-
pentinvägarna eller via 
trappan upp.  

Tennisbanor, som är kostnadsfria (bara att 
spela om det är ledigt). 

Semesterstängt 6 juli - 2 aug 

Ditt hus. Vårt intresse. 
Vi arbetar för att alla ska kunna förverkliga sina husdrömmar. I dagslä-
get är 300 000 av Sveriges småhusägare medlemmar i Villaägarna.  

Som medlem får du: 

• Rådgivning kring allt som rör ditt boende 

• Rabatter på allt från målarfärg och solpaneler till trädgårdsprylar 

• Någon som bevakar dina intressen i politiska sammanhang 

• Min Villa - tjänsten som guidar dig genom underhåll och renove-
ring 

Stoppa cykeltjuven 
Så här kan du undvika cykelstöld. 
 
Lås fast cykeln. 

• Lås cykeln med ett U-lås eller bygellås som komplement till cykelns 
fast monterade bakhjulslås. 

• Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett 
fast förankrat föremål. 

• Se till att föremålet inte kan lyftas eller att det på annat sätt går att 
få bort cykeln. 

Andra tips: 

 Parkera inte på undanskymda platser. Ställ cykeln där många män-
niskor är i rörelse. 

 Låt inte cykeln stå ute över natten. Finns tillgång till låst cykelförråd 
eller garage - ställ in cykeln på kvällen. 

 Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven. 

 Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, an-
teckna ramnumret och förvara det på en säker plats. 


