
 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. 2020-11-30 

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

30 kr TVÄTTRABATT 
hos 
 

Gäller t.o.m. 

2020-11-30 

15% rabatt på service 
(Assistansförsäkring ingår!) 
 

Gäller t.o.m. 

2020-11-30 

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. 

Boka hos Frendo (St1) vid Mellringe 019-25 21 90 (ange Villakärran) 

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 

30/11-20 

www.hjarsta.se 
info@hjarsta.se 

Årsmöte och höstträff inställda 
På grund av den pågående Coronapandemin blev vårt årsmöte inställt 
och så blir även vår höstträff. 
 
Vi håller på att undersöka möjligheterna att ha ett digitalt årsmöte i bör-
jan av nästa år. Vi återkommer med besked så snart det är möjligt. 

Nr 3 2020 

Tips från ICA Eko-hallen i coronatider 
Vi har minst antal kunder i butiken klockan 7-10 och 19-23. Besök oss 
gärna då! Fredagar har vi alltid många kunder. 
Vi gör allt vi kan för att ta hand om våra kunder. 
Har du frågor kan du kontakta Max på telefon 019-25 60 30. 

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


 
 

            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. 

Exklusivt för medlemmar 
Våra experter hjälper dig! 
Vi har många expertområden och svarar på dina frågor per telefon, 
e-post eller på webben. Du kan ställa frågor dygnet runt på  
villaagarna.se/radgivning 
 
För att få hjälp, gör så här: 
1. Ta fram ditt medlemsnummer, det behöver du ha till hands när du 
pratar med oss och för att ställa frågor på webben. 
2. Ring oss på telefon 010-750 01 00 eller logga in på villaagarna.se/
radgivning. För att ställa en fråga på webben måste du logga in med ditt 
medlemsnummer. 
3. Om du ställer din fråga på webben väljer du mellan olika ämnesom-
råden (se nedan). Du kan även bifoga bilder eller dokument. Du får ett 
meddelande till den e-postadress som finns registrerad i vårt medlems-
register. Meddelandet innehåller en länk till svaret som finns under 
Mina sidor på webben. Du måste vara inloggad för att kunna se svaret. 
4. Du kan även söka bland 500 frågor och svar. Kanske har någon annan 
redan ställt den fråga du funderar på? 
 
Ämnesområden: 

JURIDIK 
BOENDEEKONOMI 
BYGGNADSTEKNIK 
ENERGI OCH VVS 

ARKITEKTUR 
TRÄDGÅRD 
FÖRSÄKRINGAR 
GEOTEKNIK 

ELDSTÄDER OCH 
SOTNING 
 

Bli medlem i Villaägarna och din lokala förening 
Hjärsta Villaägareförening 
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 

• Möjlighet att låna släpvagn upp till två dygn 

 

För att bli medlem 
Gör så här: 

• Gå in på www.hjarsta.se 

• Klicka på ”Bli medlem” 

• Fyll i Förnamn, Efternamn och E-postadress 

• Fyll i Adress, Postnummer och Postadress 

• Ange Värvningskod 18004 

• Betala 

• Klart! 

eller: 

• Kontakta någon i styrelsen (se sista sidan) 


