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Vårtecken i rabatterna

Årsmötet närmar sig
Den 15/5 är det dags att samlas och besluta om 
föreningens framtid. 
Missa inte detta tillfälle att träffa styrelse och andra 
grannar samt hålla dig uppdaterad om vad som händer 
i föreningen. Separat inbjudan kommer.   

Nu kan de flesta boenden få ett mejl
Insamlingen av mejladresser fortsätter.
För att snabbt kunna nå ut med information samt 
hålla nere kostnaderna har styrelsen under ca ett års tid 
samlat in mejladresser. Vi har nu fått in mejladresser 
från 72 % av alla lägenheter vilket är bra men my-
cket vill ha mer. Fick du detta nummer av Strandens 
Nyheter i brevlådan och kan tänka dig att få nästa via 
mejl? Mejla genast din adress till strandensnyheter@
gmail.com. 

Tack, ni som plattar till kartonger
Sedan senaste Strandens Nyheter har en förbättring 
noterats.
Det är framförallt i miljörummet närmast kanalen som 
förbättringen har märkts. Där ligger kartonger platta 
och fina i sin behållare. Om vi fortsätter så slipper vi 
ökade kostnader för tömning av kärlen och det håller sig 
rent och fint i miljörummen.

Strandens dag 
Vi kickstartar våren med en dag i strandens tecken.
Var med och rusta upp inför sommaren lördagen den 
6:e maj kl 10-12. Vi samlas och fixar och donar med 
trädgårdsgruppen som ansvariga. Efter någon timme 
startas grillen så att alla kan få sig lite grillad korv med 
bröd samt en pratstund med grannen.

Dags att ta fram cykeln
Cykelparkering finns utomhus.
Nu när våren är här är det kanske dags att börja cykla. 
Tyvärr finns det inga cykelförråd så vill man inte ha 
cykeln ute i cykelstället är det inne i förrådet eller 
lägenheten som gäller.

Varmvattnet är värt att spara på
Vi förbrukar ca 100 L varmvatten per hushåll per 
dag.
Vi har alla något att tjäna på att dra ner på varmvat-
tenförbrukningen. Det kostar både pengar och energi 
att spola varmt vatten i kranen. Lite tips för att minska 
varmvattenförbrukningen:
- Stäng alltid av duschen när du tvålar in dig.
- Diska aldrig under rinnande vatten
- Försök att fylla diskmaskin och tvättmaskin innan de 
startas. Om en liten mängd ska tvättas använd pro-
grammet för halverad maskin.
- Duscha istället för att bada.

Oönskat besök 
Inbrott har skett i en av marklägenheterna.
Det är väldigt tråkigt att behöva informera om att det 
inte bara är cyklar som har blivit stulna från Viksäng 
Strand utan nu även personliga tillhörigheter i form 
av ett inbrott. Det skedde en helt vanlig eftermiddag 
genom lägenhetsdörren. Det är därför av största vikt att 
inte släppa in obehöriga i trapphuset och vara observant 
på ovanliga företeelser. Tänk även på att se till att ytter-
dörren går i lås samt stänga igen uppställda dörrar. Om 
någon dörr fungerar dåligt, t ex inte går igen som den 
ska, felanmäl till vicevärden. Ett annat tips är att tala om 
för grannarna när ni är bortresta. Ta även bort pappers-
tussar ur lås.
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