
 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. 2022-10-31 

30 kr TVÄTTRABATT        
hos 
 

Gäller t.o.m. 

2022-10-31 

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

2022-10-31 

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 

HÖSTTRÄFF 
onsdag 19 oktober 19.00 

i Mellringekyrkans lokal (Nejlikegatan 1) 
Program: 

 Solkraft Sverige AB informerar om hur man installerar 
solpaneler 

 Vi bjuder på kaffe och smörgås 

 Vi diskuterar trafiksituationen i vårt område - Vad kan vi 
göra? 

 Utlottning på entrébiljett 

Hjärtligt välkomna 

Styrelsen för Hjärsta Villaägareförening 

www.hjarsta.se 
info@hjarsta.se 

Nr 2 2022 

Anmäl din e-postadress! 
Vi vill gärna ha er e-postadress för att kunna nå ut med snabb inform-
ation. 

Skicka namn och adress till info@hjarsta.se . 

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


31/10-22 

Vad behöver förbättras i vårt område?  
Hjärsta Villaägareförening vill vara ett stöd för fastighetsägarna i Nya 
och Gamla Hjärsta, Mellringe, Runnaby, Nyponlunden och Holmen. Vi 
gör nu en nystart och vill bli bättre på att möta villaägarnas behov. En 
förening har en starkare röst än individernas var för sig, t.ex. i dialogen 
med kommunen. 
Har du förslag på vad som kan förbättras i vårt område? Finns det trafik-
planering som behöver förändras, farthinder som borde sättas upp eller 
tas bort? Skulle det behövas fler hundrastgårdar? Och så vidare… 

 
Hör gärna av dig till oss så ska vi se vad vi kan göra för att förbättra vår 
redan fina del av Örebro. 
 
Skriv till: info@hjarsta.se eller kontakta någon av oss i styrelsen 
(kontaktuppgifter finns på sista sidan). 
 
Styrelsen i Hjärsta Villaägareförening  
Tomas Törnros, Gunnar Dahlström, Lilian Kärling, Dany Daoud,  
Sören Perder 
 
Ovanstående har också skickats ut via e-post till de medlemmar som har 
sådan registrerad. Vi har redan fått in några svar och merparten av dessa 
handlar om trafikfrågor. Vi kommer därför att diskutera trafikfrågor på 
vår höstträff. 

 
            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. 

Tre tips för att hålla värmen i vinter 
1. Isolera vid behov 

Se till att golv, väggar och tak är täta och att det inte drar vid dörrar och 
fönster. Med en värmekamera kan du se var huset läcker värme. Under-
sök möjligheterna att tilläggsisolera huset. 

2. Underhåll ditt värmesystem 

Kontrollera att värmesystemet fungerar och är effektivt. Var ute i god tid 
om något behöver lagas. 

3. Installera pelletskamin 

En relativt billig åtgärd, som kan sänka värmekostnaderna. 

På minvilla.villaagarna.se hittar du tips på hur du isolerar huset och 
kontrollerar ditt värmesystem. 

Aktuella bidrag för dig som villaägare 
Skattereduktion för grön teknik 

Om du ska installera grön teknik (nätanslutet solcellssystem, system för 
lagring av egenproducerad el och laddare för elfordon) kan du få skatte-
reduktion för kostnaden för arbete och material. 

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 
Om du matar in överskottet från den el du producerar med dina solceller 
till elnätet så har du, under vissa förutsättningar, rätt att få skattere-
duktion för detta. 

Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18 000 
kronor per år. 

Läs mer på skatteverket.se 

mailto:info@hjarsta.se

