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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.	  	  

Ingen	  avgiftshöjning	  för	  nästa	  år!	  
God	  ekonomi,	  bra	  driftkostnader	  och	  låga	  
räntor	  på	  våra	  lån	  gör	  att	  vi	  håller	  samma	  
månadsavgifter	  2020.	  
	  

Släck	  ljusen	  &	  testa	  brandvarnare	  
Något	  att	  tänka	  på	  i	  adventstider	  är	  att	  hålla	  
koll	  på	  tända	  ljus	  och	  passa	  på	  att	  testa	  era	  
brandvarnare.	  	  
	  

Återvinning	  av	  granar	  och	  annat	  
Vi	  behöver	  återigen	  påminna	  om	  att	  vara	  noga	  
med	  sorteringen	  och	  om	  någon	  behållare	  är	  
full	  så	  gå	  vidare	  till	  nästa	  miljörum	  och	  tänk	  på	  
att	  julklappspapper	  tar	  mycket	  plats.	  Man	  får	  
inte	  lägga	  avfall	  utanför	  behållarna	  då	  det	  inte	  
tas	  om	  hand	  vid	  tömning.OBS:	  ALLA	  kartonger	  
ska	  plattas	  till.	  Större	  kartonger	  och	  annat	  som	  
inte	  hör	  hemma	  i	  våra	  miljöstationer	  (se	  
instruktionerna	  i	  miljörummen)	  får	  ni	  själva	  
åka	  med	  till	  någon	  återvinningsstation,	  
Returen	  i	  Moraberg	  är	  den	  närmaste.	  

Utomhusbelysning	  har	  justerats	  
Skymningsrelät	  för	  utomhusbelysningen	  har	  
bytts	  ut	  under	  hösten	  vilket	  ska	  förbättra	  
tajming	  för	  utomhusbelysningen	  när	  det	  blir	  
mörkt.	  
	  
Strandhotellet	  
Gästrum	  finns	  att	  hyra	  så	  kom	  ihåg	  att	  boka	  
om	  ni	  väntar	  gäster,	  något	  annat	  ni	  inte	  får	  
missa	  är	  att	  kontrollera	  städning	  i	  gästrummet	  
efter	  besöket	  så	  alla	  möts	  av	  ett	  rent	  och	  
härligt	  rum	  vid	  ankomst.	  

Parkeringsplatser	  finns	  lediga	  
Vi	  har	  några	  få	  outhyrda	  parkeringsplatser	  och	  
man	  får	  nu	  hyra	  3	  stycken	  p-‐platser	  per	  
lägenhet.	  Behöver	  ni	  en	  parkering	  tillfälligt	  går	  
det	  även	  att	  hyra	  veckovis.	  Tips	  inför	  
kommande	  storhelger.	  
	  
	  
	  

	  
Styrelsen önskar er alla en 
God Jul & Gott nytt år! 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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	  


