
 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. 2021-11-30 

30 kr TVÄTTRABATT        
hos 
 

Gäller t.o.m. 

2021-11-30 

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

2021-11-30 

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 
Föreningen fortsätter!!! 

Välkommen till 

Höstträff 
onsdag 10 november 19.00 

i Mellringekyrkans lokal (Nejlikegatan 1) 

Program: 

 ÖBO informerar om vad som händer på väster, bl.a. om Varberga 
centrum 

 Maskinförrådet berättar om sin verksamhet 

 Skandiamäklarna informerar om villamarknaden 

 Vi bjuder på kaffe och smörgås och lottar ut blommor.   

 

Alla är hjärtligt välkomna 

Hjärsta Villaägareförening 

Vår nye ordförande 
Vid vårt årsmöte den 15 september valdes Tomas Törn-
ros till ny ordförande i Hjärsta Villaägareförening. 

www.hjarsta.se 
info@hjarsta.se 

Nr 2 2021 

http://www.mellringeservice.se
http://www.meca.se/
http://www.hjarsta.se
mailto:info@hjarsta.se


 

30/11-21 

Några saker alla husägare bör göra inför vintern 
 

• Rensa hängrännor från löv och skräp  

• Placera rännor under stuprören för att leda bort vatten från hu-
set 

• Kontrollera att fönster och dörrar är täta  

• Se till att tegelpannor är hela och att taket inte läcker  

• Ta bort dåliga grenar på träd och buskar, så att de inte knäcks 
under en storm och skadar huset  

• Töm alla utomhuskranar 

• Ta bort eller beskär buskar som står för tätt inpå huset  

Fastighetsägarens ansvar 
Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för 
att klippa häckar, sopa, sanda och skotta trottoa-
rer och gångbanor utanför fastigheten.  Det är 
inte tillåtet att skotta ut snö på gatan. 
Tänk även på brevbäraren!!! 

 

Hämta sand gratis 
Under vintern kan du hämta sand gratis på kom-
munens återvinningscentraler. Max 50 liter per 
person. 

 
            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. 

Värt att vara medlem 
Du sparar snabbt in medlemsavgiften! 
 
Villaägarnas mål är att alla ska ha råd att förverkliga sin husdröm. Vi 
förhandlar hela tiden med företag för att sänka dina kostnader.  
 
Du får bland annat tillgång till: 
• färdigprutat bolån 
• förmånliga försäkringar 

• fynd i Medlemsshopen 

• fina rabatter på det mesta som tillhör huset 
och trädgården 

• rådgivning av experter och jurister 

• medlemsmagasinet Villaägaren 
• tillgång till vår villaägarkärra 

• 10% rabatt hos Varberga blommor 
• 25% rabatt hos Maskinförrådet 
 
Gå in på www.villaagarna.se/formaner för att se hur mycket du kan 
spara redan idag. 
 

Lätt att bli medlem 
Gå in på www.hjarsta.se eller www.villaagarna.se/hjarsta och klicka 
på ”Bli medlem” 
eller kontakta någon i styrelsen (se sista sidan).  


