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Information från Sjöfartsverket 

    I samband med installationsarbeten av ledverk 
vid E4/Saltsjöbroarna som startar den 1 mars 
behöver Sjöfartsverket och dess entreprenör 
återigen nyttja stenpiren samt transportvägar dit. 
Passage vid sidan om arbetsområdet kommer att 
kunna ske. Förberedelserna för detta inleddes den 
22/2. Det kommer att bli ett antal transporter med 
tung trafik till och från arbetsområdet.  Arbetet 
kommer att avge ett visst buller under vissa tider 

under dagtid på måndag – fredag.  
 

Inbrottsförsök   
    Vi har märkt ett flertal inbrottsförsök under den 
senaste tiden vilket är tråkigt och drabbar oss alla.  
Vi ber därför er alla att vara extra uppmärksamma 
på om man ser personer som vi inte känner igen 
från området, om vi ser någon som försöker bryta 
upp dörrar, tänka på att vi inte släpper in andra 
som inte bor i våra trapphus och att vi inte ger ut 
portkoden till obehöriga.  
Polisen uppmuntrar inte till att vi själva ska försöka 
avbryta inbrottsförsök utan att vi istället ringer 112 
vid pågående inbrottsförsök och 114 14 om man 
upptäcker skador efter verktyg på våra dörrar och 
portar. Det gör inget om samma brott rapporteras 
till polisen flera gånger, ring hellre en gång för 
mycket än en gång för lite. Styrelsen undersöker 
möjligheten och kostnaden för att montera 
brytskydd på dörrarna. 

Ordning i miljörummen 

    Med ytterligare en behållare för wellpapp och 
pappkartonger i varje miljörum hoppas vi slippa 
problemet med överfulla kärl. Det är viktigt att vi 
hjälps åt så att avgifterna kan hållas nere. Alla 
kartonger, även de små, ska plattas till innan de 
slängs, större kartonger ska till 
återvinningscentralen.  
Om någon behållare är full kolla i de andra 
miljörummen, avfall som ligger utanför våra 
behållare tas ej omhand vid tömning. 

Föreningsstämman 

     Ordinarie föreningsstämma kommer även i år 
att ske i form av ett telefonmöte, måndagen den 
24 maj. Medlemmarna uppmanas att poströsta (en 
per lägenhet) och därmed anses som närvarande 
på föreningsstämman. Mer information inkl. alla 
handlingar kommer att skickas ut i god tid före 
föreningsstämman. 
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda 
senast 31 mars. 
 

Ny belysning i trapphusen 

    Det har blivit dags att byta ut armaturerna i 
portarna och i trapphusen som första prioritet och 
det arbetet kommer att påbörjas under onsdag 
3/3. Entreprenören kommer att arbeta mellan 
klockan 7-16 på vardagar. 
De armaturer som finns i dag är omoderna och den 
tekniska livslängden börjar löpa ut. 
När vi nu byter till LED-teknik innebär det hög 
energibesparing, miljövänliga material, inga 
skadliga tungmetaller samt lång livslängd vilket 
bidrar med ett minimalt servicebehov i framtiden. 

 

 

 
Vem söker du? 
Vicevärd: Per Billstam,  
010-442 56 50, info.sodertalje@hsb.se. 
Ordförande: Ulf Ossiansson 
08 550 630 16, ulf.ossiansson@bredband.net 
Mer information hittar du på www.viksangstrand.se 
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