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Felsorterat blir dyrare 
Läsglasögon. En Linguaphone-kurs i tyska. En 

trasig brödrost.  
Det kan hamna allt möjligt i miljörummen 

som inte ska vara där. 
Telge Återvinning har signalerat att de 

tänker ta ut extra avgift om vi inte sorterar på 
rätt sätt, så att de får merarbete. En onödig 
merkostnad för oss, förstås, så kolla gärna 
informationen i miljörummen. 

Det som inte hör hemma där måste man 
faktiskt frakta bort själv, eller be någon om 
hjälp med. Lite bökigt förstås, men sånt ska till 
Returen i Moraberg eller Tveta-tippen söder 
om stan. 

En nyhet är att all plast kan blandas, vi 
behöver inte lägga hårdplast för sig och 
mjukplast för sig.  

Om det är fullt i behållarna: Ta gärna några 
extra steg till ett annat miljörum där det inte 
är fullt. 

Välkommen till ”Strand Hotel” 
Använd gärna vårt gästrum, ”Strand Hotel”. 

Endast 150 kronor natten, toalett, säng och 
teve ingår. Finns i nr 24, samma bokning som 
tvättstugan. 

Och glöm inte att komma ihåg att betala 
efteråt. Det ligger inbetalningslappar i rum-
met. 

Friskt blod i styrelsen 
Vi närmar oss en årsstämma så småningom. 

Valberedningen tar gärna emot förslag på nya 
namn till styrelsen.  

Roland Cox har lämnat styrelsen i förtid, så 
där finns en lucka att fylla, bland annat. 

Att föreslå sig själv är inget att skämmas 
över, man ska inte sätta sitt ljus under en 
skäppa, som det står i Bibeln. Mejla till Per-
Arne, parne.persson@gmail.com 

Årsmötet hålls den 20 maj, i Östertälje 
båtklubbs stuga som vanligt. Det brukar 
avrundas med trevlig samvaro över lite mat 
och dryck, så skriv in i kalendern.  

 
 

Motion utan svett 
Har du tänkt på något? En bra grej för 

Viksäng Strand? Det är dags att skriva en 
motion till årsstämman. Senast den 31 mars 
ska den vara inne.  

Skriv kort och rakt på sak, och avsluta med 
ett tydligt förslag.  

Håll i hunden 
Hund ska vara kopplad. Så står det både i 

Södertäljes lokala ordningsstadga och i våra 
egna regler. Det är av hänsyn till hundrädda 
och för att hindra skador på människor och på 
vilt. Vov! 

Störtat emblem 
Högt ovanför varje port sitter ett stort, runt 

emblem gjort av keramikplattor. Ett av dem 
ramlade plötsligen ner för en tid sedan.  

HSB har inspekterat alla med hjälp av en 
skylift och styrelsen håller nu noga koll så att 
ingen ännu värre olycka ska ske. 

Cykelstölder 

Uppskattningsvis minst två eller tre cyklar 
stjäls utanför våra hus varje år. En idé som 
kommit upp är att ansluta oss till Grann-
samverkan. Kontakta styrelsen om du är 
intresserad av att hjälpa till. 

Kort sagt 
• HSB i Södertälje får nytt nummer, efter 1 

mars 010-442 56 50. 

• Styrelsen gör mycket jobb som inte syns 
så mycket. En av de trevligare uppgifter-
na är att knacka på hos nyinflyttade, 
berätta om våra hus och överräcka en 
liten present. 

 
 

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 
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