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Störd? Ring Janne! 
Känner du dig störd i din lägenhet? Då ska du inte 

ringa störningsjouren!  

   Det är nämligen ett privat företag, som vår 

förening inte har något avtal med. 

   Jouren ska alltså inte rycka ut, men det har hänt att de 

har gjort det ändå. Det blir på deras egen bekostnad. 

   Om du känner dig störd av något eller någon i huset, 

så prata i första hand själv med den som du tror är 

orsaken. Vänligt men bestämt. 

   I andra hand kan man ringa vicevärden, Jan Gillblad, 

på telefonnumret nedan.  

   Om störningen kommer utifrån, till exempel från 

festlokalen mitt emot, då är det polisen man ska ringa 

till. 

   I våra trivselregler står det att man kan kräva att det 

ska vara tyst i huset efter kl 23. (Men det är klart, ibland 

måste man ju få ha fest lite längre…) 

Billigare lån, kanske… 
I oktober förfaller ett av föreningens stora lån och 

måste förnyas. 

   Det ligger idag hos Handelsbanken, men kan 

komma att läggas hos Nordea igen. 

   Nordea tycks nämligen ha blivit mer intresserade av 

att förhandla om räntenivån. Kanske tog det skruv när 

föreningen tog in låneofferter från flera banker och 

flyttade lån från Nordea till Handelsbanken. 

   Styrelsen håller koll och fortsätter försöka få de bästa 

och billigaste lånen. Knappt 40 procent av våra lån 

ligger med rörlig ränta, resten fast. 

   Totalt har föreningen lån på knappt 70 miljoner. 

Strandens Dag – höstupplagan 
Den 5 oktober är det dags att hänga på krattan och 

grilla med grannarna igen.  

   Detaljerna för Strandens Dag avslöjas senare. Håll 

utkik efter infoblad i portarna. 

   Det är vår eminenta trädgårdsgrupp som svarar för 

arrangemanget.  

   Du har säkert sett dem knäböja för oss lite då och då, 

med händerna fulla av planteringsspadar, lökar och 

fröpåsar.  

   De vill gärna bli fler, se anslagen i portarna! Sedan nya 

avtal med HSB:s service är klart så behöver inte 

medlemmarna slita ut sig med tröstlös ogräsjakt på 

slänterna mot vägen. 

  

 
                    Filt på äng. Snart ligger det väl  
                    snö här… 

 

Är du fakir, jurist eller stins?  
Föreningen tänkte i vinter inventera kompetenserna 

bland de boende.  

   Vi försöker ju sköta det mesta själva här, och då är det 

bra att veta om det finns folk med särskilda kunskaper i 

husen. Webbdesigner? Tulpanexpert? 

   Särskild info och dörrknackning kommer. 

Tack för pengarna! 
Det är skötsamt folk i vår förening. Nästan aldrig är det 

någon boende som missar att betala hyran.  

   Förresten: Fixa autogiro så sköter det där sig självt! 

 

Vicevärd: Jan Gillblad, expedition port 18, måndagar 

ojämna veckor kl 18-19, 554 226 16, 

jan.gillblad@sodertalje.hsb.se 

Ordförande: Ulf Ossiansson, nr 26, 08-550 630 16,  

070-634 01 64, ulf.ossiansson@bredband.net  

Redaktör för SN: Roland Cox, 073-600 20 62, 

roland@cox.nu 

Övriga ledamöter i styrelsen hittar du på hemsidan 


