
       

 
            Nyhetsbrev nr 1, januari 2008 

 
 

 

Dags för ny styrelse 

Nu har valberedningen börjat förbereda valet av nästa 

års styrelse. Eftersom HSB lämnar över styrningen av 

föreningen till oss boende så kommer det att behövas 

flera goda krafter i styrelsen.  

Du är välkommen att föreslå namn på folk som du har 

förtroende för. Du kan också föreslå dig själv förstås.  

Kontakta valberedningen genom Anne-Marie Hugert, 

Viksängsvägen 26, 550 651 61, hugerth@bredband.net.  

Övriga i valberedningen heter Lena Westerberg och 

Alpa Raja.  

 

 

Har du något förslag? 

Har du något du skulle vilja ändra på i vår bostads-

rättsförening? Ett sätt är att lämna sitt förslag i form av 

en motion till årsstämman.  

Motioner till stämman som hålls den 15 maj ska vara 

inlämnade till styrelsen senast den 31 mars, så att svar och 

förslag hinner förberedas. 

Ett annat och snabbare sätt är förstås att mejla frågor och 

förslag till någon i styrelsen. Adresser nedan. 

 

 

Ljusvakt på parkeringen 
Inom kort ska en lampa med rörelsedetektor sättas upp på 

parkeringen, vid en av carportarna.  

Tanken är att kasta ljus över objudna gäster bland 

bilarna. Lampan blir ett test. Om det faller väl ut så kan det 

bli fler. 

 

 

Låsen kollade 
Det elektroniska låssystemet är fiffigt men känsligt. 

Vicevärden har gått igenom låsen och justerat dem.  

Vid ett par strömavbrott nyligen så slutade dörrlåsen till 

soprummen att fungera, så de som ville slänga sopor kom 

inte in. Därför hamnade en del påsar utanför dörren, vilket 

är mindre lyckat med tanke på hungriga fåglar. Bäst är att 

bära upp påsen igen, näst bäst är att mellanlagra dem inne i 

porten. 

För övrigt så har Barbro Nordlund och Pavo Dzoic i 

styrelsen huvudnycklar, om det skulle behövas med kort 

varsel. 

 

 

Renare i trapporna? 
Vicevärden Jan Gillblad håller på att ta in offerter från olika 

firmor och jämför priser för trappstädning.  

Våra ljusa golvklinkers är tyvärr känsliga för smuts, så 

det har sett tråkigt ut vissa dagar. Styrelsen testar och 

utvärderar även olika idéer om ingångsmattor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viksängs strand får hemsida 
Viksängs strand har fått en egen webbadress. Hemsidan 

kommer att ligga på HSBs webbsajt.  

Under våren ska Jerker Appelberg och Roland Cox i 

styrelsen lära sig publiceringssystemet och börja lägga ut 

nyttig information så att den alltid finns tillgänglig. 

Webbadressen blir www.hsb.se/sodertalje/viksangstrand, 

men där finns ännu inte så mycket att se.  

 

 

Skräppost vid dörren 

Många har satt upp lappar med nej tack till reklam, på 

postboxarna. En del reklamutdelare har varit påhittiga och 

lagt reklamen i tidningshållarna utanför dörrarna istället.  

För dem som inte vill ha reklam där heller bjuder vi på 

en liten lapp som kan sättas på tidningshållarna. Klipp ur 

och tejpa! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Såg du fyrverkeriet? 
Några av de boende fick avnjuta detta fyr-

verkeri ovanför husen på nyårsafton. Det var 

tydligen fest uppe vid Suryoyo-tv så det blev 

gratis nattunderhållning nere vid bryggan. 

Bara att tacka och ta emot! 

 

 

Reklam nej tack! 

 Styrelsens ordförande: 

Sören Lekberg, 070-574 51 10, 

soren.lekberg@bredband.net]  

 Styrelsemedlemmar som bor i Viksängs 

Strand: 

Barbro Nordlund, port 16, 550 193 16, 

barbro.nordlund@bredband.net 

Jesper Appelberg, port 20, 550 805 70, 

appelberg@bredband.net 

Pavo Dzoic, port 22, 550 113 99, 

fam.dzoic@hotmail.com 

Roland Cox, port 26, 550 888 85,  

roland@cox.nu 

 Vicevärd: 

Jan Gillblad, expedition port 18, måndagar ojämna 

veckor kl 18-19, 554 226 16, 

jan.gillblad@sodertalje.hsb.se 


