
Strandens 
Nyheter 

Nyhetsbrev för brf Viksäng Strand       Nr 1/2020 Februari 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
Kontakt: Skriv till strandensnyheter@gmail.com om du vill ha nyhetsbrevet till din mejladress, och om du vill tipsa om 
något eller bjuda på en bild.  

Återvinning av julgranar 
Släng din uttjänta julgran, på sjösidan,  
vid handikapparkeringen, senast den 15 
februari så forslar föreningen bort den. 
 
Årsstämma och motioner 
Måndagen den 18 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 årsstämman för att tycka till, 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 
 
Enkät elbilsladdning 
För några år sedan genomfördes en enkät 
bland de boende i Brf Viksäng Strand om 
intresse/behov av att kunna ladda en elbil. 
Efterfrågan var då mycket låg. Vi kommer 
nu att genomföra en ny enkät för att 
undersöka intresset idag. En enkät kommer 
att delas i alla postlådor under  februari. Vi 
vill ha svar senast 1 mars. 
Beroende på intresse och efterfrågan 
kommer styrelsen ta beslut om fortsatt 
utredning kring teknisk lösning samt vilka 
investeringskostnaderna det medför. 
De löpande elkostnaderna måste bäras av 
den som laddar sin bil samt en förhöjd  
månadsavgift tas ut för parkering på plats 
med laddstation. 

Ny rutin vattenblandare 
Vid byte av blandare står föreningen för 
arbetskostnaden om blandaren köps från 
HSB. Arbetet utförs då också av HSB. 
Om blandaren köps på den öppna 
marknaden får bostadsrättshavaren själv 
stå för arbetskostnaden och visa upp intyg 
till styrelsen på att arbetet är gjort av 
auktoriserad rörmokare. 
 
Information från HSB 
Vid kontakt med HSB ring Kund- och 
medlemcenter på 010-442 56 50  
eller maila till info-sodertalje@hsb.se 
Varje kontakt blir ett ärende hos HSB som 
du också kan följa på Mitt HSB. 
 
Gästrummet 
Reglerna vid hyra av gästrummet är 
reviderade. Ett städprotokoll är framtaget 
och finns för underskrift av den som hyr 
rummet samt av gästen. Mer information 
finns i gästrummet och på hemsidan. 
 
Informationsansvarig 
Sofia Engvall lämnar styrelsen pga flytt.  
 

Vem söker du? 
Vicevärd: Jan Gillblad/Per Billstam  
010-442 56 50, 
info-sodertalje@hsb.se 
Ordförande: Ulf Ossiansson 
070-6340164, ulf.ossiansson@gmail.com 
Mer information om föreningen hittar du på 
www.viksangstrand.se 
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