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Nu blir det bra drag!
På vårvintern kommer en firma att kontrollera vår ventilation. 
Sedan 1991 finns det en lag som kräver ”obligatorisk ventilations-
kontroll”, OVK , i alla fastigheter.

Styrelsen har tagit in offerter och lagt ut jobbet på RT Driftservice. 
De kommer att meddela varje familj i förväg när de behöver komma in 
i lägenheten och hur man ska göra om man inte kan vara hemma vid 
deras besök.

Syftet är förstås att se till att det är lagom luftväxling, så att 
inneluften är hälsosam. Förhoppningsvis kommer jobbet igång under 
mars månad. Gör gärna ren ventilerna i bad- och duschrum i förväg.

Vad tycker du?
Nu är det dags att lämna förslag till årets föreningsstämma.  Alla i Viksäng Strand kan 
fatta pennan och skriva en motion.

Årsstämman fungerar som andra demokratiska församlingar, att man kan lämna in förslag 
som styrelsen då måste ta upp på medlemsmötet. Sista dag att lämna in motioner till stämman är 
i år den 31 mars, så att styrelsen hinner utreda och komma med förslag till motionssvar.

En motion är helt enkelt ett förslag och kan handla om praktiska saker, ekonomi, saker som 
borde göras, lite vad som helst. Den bör avslutas med ett konkret förslag till beslut. Motionen 
kan mejlas till hugerth@bredband.net eller mari.abrahamsson59@bredband.net, eller läggas i 
styrelsens brevinkast i port nr 18.

Stämman hålls måndagen den 13 maj på kvällskvisten, i Östertälje båtklubb. Kallelse 
kommer senare. Valberedningen kommer också att informera om hur man ska göra om man vill 
föreslå nya namn till styrelsen.

Ju fler som är med på mötet, desto starkare blir besluten. Det är faktiskt inte HSB som 
bestämmer eller som äger husen. Det är vi!

Varar julen än till påska?
Man kan ju undra varför vi har en julgran som står och lyser framför husen. Den är 
visserligen snygg, men tanken var att plocka ner den i januari. Problemet är att den har 
frusit fast!

Så fort det blir töigare väder så kommer den att tas bort. Den hålls tänd tills vidare, så att 
rådjuren ser den och inte trasslar in sig i trådarna.

För övrigt...
...så ser föreningens ekonomi mycket bra ut fortfarande, trots de oplanerade snömängderna.
...så är ännu inte sista ordet sagt om växtligheten i slänten vid garagen. Förhandling pågår med
   HSB om vad som ska göras för att få det snyggt.
...så blir det trivseldag med städmys lördagen den 27 april.
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