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OVK (Obligatorisk Ventilations- 

Kontroll) under september 2019. 

Syftet är att kontrollera inomhusklimatet och 

ventilationen i husen. 

OVK:n kommer att påbörjas 9 september och 

mer information kommer från utföraren när 

det börjar närma sig. Feritex måste ha tillgång 

till alla lägenheter när det blir aktuellt.  

 

Strandens Nyheter på mail 
Styrelsen saknar fortfarande några 
mailadresser. Om ni idag inte får Strandens 
Nyheter på mail skicka er mailadress till 
strandensnyheter@gmail.com så lägger vi in 
den. 
 

Dålig bild på TV:n? 
Periodvis har vissa haft problem med bilden. 
Vi vill påminna om att det är viktigt att var och 
en anmäler detta till Comhem – tel 90222. 
Informera också Birger Berggren i styrelsen så 
vi kan få information om hur omfattande 
problemet är. 

 

Brandskyddsgenomgång 
Vår brandskyddsexpert Mikael Forsberg har 
genomfört en brandskyddsgenomgång.  

Inga anmärkningar rapporterades men Mikael 

påminner alla om att trapphus och 

förrådsgångar ska hållas fria från cyklar och 

andra föremål.  

 

Strandens Dag 
Den 18 juni genomförde vi Strandens Dag och 
med gemensamma krafter lyckades vi hinna 
med det som behövde göras. Det gjorde vi bra 
samtidigt som vi sparade pengar åt oss själva! 
 

Små underhåll  

Vår fina sittbänk Charlotta´s skönhetsfläckar 

kommer att åtgärdas under hösten och 

sanden är utbytt i sandlådan. 

 

Utemöblerna renoverade  
Ett Stort tack till den grupp, under ledning av 
Gunnar Porath, som slipat och oljat in våra 
sittgrupper och bänkar på sjösidan. Gruppens 
arbete har sparat in mycket pengar för vår 
förening och det är vi mycket tacksamma för. 
 

Laddning av elbil 
Observera att det inte är tillåtet att ladda bilar 
i eluttagen för motorvärmare i carportarna. En 
arbetsgrupp, ledd av ordförande Ulf 
Ossiansson, kommer i höst att utreda 
förutsättningarna för laddning i föreningen i 
framtiden. 
 

Miljörum 
Vi vill återigen påminna om att vara noga med 
sorteringen och om någon behållare är full så 
gå vidare till nästa miljörum. Man får inte 
lägga avfall utanför behållaren då det inte tas 
om hand vid tömning. 
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Föreningsstämman 
Den årliga föreningsstämman genomfördes 20 
maj. Ny styrelse och valberedning, se anslag 
vid hissarna. Normalstadgar 2011 för HSB:s 
Bostadsrättsföreningar, version 5, (se 
föreningens hemsida www.viksangstrand.se) 
antogs enhälligt. 
 
Arbetsgruppens arbete med motion om 
”inbyggnad av cykelställ” redovisades. 
Arbetsgruppens förslag var att få arbeta vidare 
med ett förslag om förankringsöglor. 
Stämman beslutade enhälligt att frågan inte 
ska utredas vidare. 
 
Information efter stämman:  
-Uppdaterade trivselregler och ny 
parkeringspolicy finns att läsa på hemsidan. En 
parkeringsplats per lägenhet garanteras men 
det är nu tillåtet att hyra upp till tre 
parkeringsplatser. Dock kan föreningen säga 
upp p-plats två och tre för att tillgodose behov 
av garanterad P-plats till annan medlem. 
 
-Trädgårdsgruppen informerade om att ca 280 
timmar lades ner under 2018 för skötsel av vår 
trädgård.  
 
-Alla medlemmar i föreningen uppmanas att 
hjälpa till med att hålla objudna gäster borta 
från vår trädgård. 

 
 Vem söker du? 

Vicevärd: Jan Gillblad  
08 554 226 16, jan.gillblad@hsb.se 
Ordförande: Ulf Ossiansson 
08 550 630 16, 
 ulf.ossiansson@gmail.com 
Mer information om föreningen 
hittar du på www.viksangstrand.se 

http://www.viksangstrand.se)/

