Solhems villaägarförening inbjuder till höstmöte

Tema: villamarknaden och stöldskydd
Torsdagen den 8 november kl 1900 - ca 21 i Spångafolkan, Spångavägen 353.
OBS: notera lokalen.
1900

Pernilla van der Capellen hälsar välkomna.

1915

Vad är din villa värd?
SkandiaMäklarna
Vad innebar amorteringskravet?
Är det bra att göra en besiktning?
Besiktningsmannen berättar.
Hjälper styling till eller är det bara
en extra kostnad?

2030

Märk dina värdesaker.
Vad är stöldskyddsmärkning med DNA och vilka leverantörer finns?
Smart Water – Stefan Johansson, Eurosafe Security Solutions AB
Smart DNA – Pär Sandevik, Safe Solution SmartDNA AB
Du har möjlighet att köpa produkterna direkt på plats.

ca 2100 Mötet avslutas.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen i samarbete med Skandiamäklarna
även villaägare som ännu inte blivit medlemmar är välkomna

WWW.SOLHEM.ORG

Sid 2

Det är trevligt att bo i Spånga och Solhem – tycker både gamla Solhemsbor och nyinflyttade.
Vår trivsamma boendemiljö är, till en del, resultatet av Solhems Villaägareförenings arbete
sedan starten 1922. Vi utsågs 2009 till Årets Villaägareförening i Sverige.
Vi är en aktiv förening, varje vår och höst bjuder vi in medlemmarna till träffar med experter
kring villaägande och lokala frågor. Vi ordnar Öppna trädgårdar, Valborgsfirande mm och
organiserar lokal Grannsamverkan mot brott. Sedan 2015 har vi dessutom en släpkärra som
du som medlem lånar gratis. Vi deltar i debatten och arbetar aktivt med frågor kring
närmiljö, trafik och trygghet.

Till dig som är medlem i Solhems villaägarförening
Tack för ditt stöd och engagemang! Tillsammans gör vi Solhem trevligare och tryggare.

Till dig som ännu inte är medlem i Solhems
villaägarförening
Ca hälften av de 2 000 villa- och radhusägarna i Solhem är medlemmar i villaägarföreningen.
Men vi vill bli ännu fler för att kunna påverka mer. Du och Din familj kommer att ha nytta av
och bidra till föreningens ansträngningar. Bli medlem Du också!
Hur blir man medlem?
Gå in på http://www.solhem.org och klicka på länken ”Bli medlem” på förstasidan. Du
registreras då som värvad av oss och vi (lokalföreningen) får hela första årsavgiften i stället
för att förbundet tar det mesta.
OBS! Avgiften du betalar nu gäller för återstoden av 2018 och hela 2019!
Läs mer på www.solhem.org
Med vänliga Solhemshälsningar
Styrelsen genom Pernilla van der Capellen (ordf.)

Solhems Villaägareförening – för Solhem sedan 1922

