
Strandens Nyheter
- Nyhetsbrev för brf Viksäng Strand

No 1 2018/ Februari

Vi hoppas på ett blomstrande år i år också.

Högre hastighet på bredbandet
Bredbandsbolaget står fortfarande för internet och 
router men med förnyat avtal.
Bredbandsbolaget har erbjudit oss en högre bandbredd 
så nu ska vi få 250/100 istället för 100/100 (för samma 
pris som tidigare). Den högre ingående hastigheten 
innebär att t ex streaming kan bli bättre. Kontrollera så 
att eran router klarar av den högre hastigheten om ni 
vill utnyttja den. Kontakta bredbandsbolaget genom 
att ringa 0770-111 700 så kan de tala om ifall er be-
fintliga router klarar hastigheten eller ej och behöver ni 
en ny skickar de den till er direkt.

Tid att motionera och tycka till 
Måndagen den 14 maj planerar vi årsstämma för brf 
Viksäng Strand. Har du förslag på beslut så är det dags 
att lämna in din motion nu.
Du får inte missa årets bästa tillfälle att påverka vad som 
händer i föreningen och vilka som sitter i styrelsen. Alla 
medlemmar som har möjlighet bör komma på årsstäm-
man för att tycka, umgås och äta gott tillsammans. Mer 
information kommer, men redan nu är det dags att 
lämna in motioner. Senast den 31 mars ska din motion 
finnas hos styrelsen.  
Se hur du gör på www.viksangstrand.se

Protector försäkring bostadsrättstillägg
Förtydliganden för vad som ingår finns på hem-
sidan.
Om något skulle inträffa i din lägenhet som är kost-
samt kan bostadsrättstillägget på försäkringen vara 
behjälpligt. Felanmälan görs via Protectors hemsida 
men kontakta alltid vicevärd Jan Gillblad också så kan 
han hänvisa vidare. Mer information om försäkringen 
finns på hemsidan, www.viksangstrand.se.

Trägårdsgruppen
Trädgårdsgruppen söker nya medlemmar. 
Det närmar sig vår och det är därför dags för trädgårds-
gruppen att börja planera för årets underhåll. Fler 
engagerade behövs till trädgårdsgruppen, framförallt 
någon som kan vara ansvarig för att hålla vår fina 
närmiljö fortsatt blomstrande. 

Kort och gott...

SN Släng din gamla julgran på högen vid handikappark-
eringen innan den 15 februari så hivar vi alla på en gång.

SN Sörmlandsleden leds om under tiden för bredd-
ningen av kanalen och kommer istället att gå över 
kullen.

SN Det har blivit dags att byta portkod. Islutet på 
februari kommer en lapp i brevlådan med den nya 
koden.

SN VA-arbetet som pågår av Telge Nät bevakas och 
kommuniceras via styrelsen
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Vem söker du?
Vicevärd: Jan Gillblad 
08 554 226 16, jan.gillblad@hsb.se
Ordförande: Ulf Ossiansson
08 550 630 16, ulf.ossiansson@bredband.net
Mer information om föreningen hittar du på 
www.viksangstrand.se


