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Bättre tjuvskydd på gång
Efter förra årets inbrott och Assa-skandal håller
inbrottsskydden på att uppgraderas.
Den som vill ha ännu bättre lås i sin dörr kan
beställa sjutillhållarlås.
Efter stölder och inbrott under förra året försöker
styrelsen nu att höja säkerheten.
De uppbrutna entrédörrarna lagas och får nya och
kraftigare brytskydd.
Låstillverkaren Assa drabbades av en skandal, när
det upptäcktes att deras lägenhetslås kan dyrkas upp
alltför enkelt. Nu förses våra lägenhetsdörrar med
täckbricka över springan där låskolven syns. Det här
görs under garantiarbetena som nu pågår.
Den som vill ha ännu mer säkerhet kan själv
beställa och bekosta ett sjutillhållarlås. Dörrar som är
förberedda för ytterligare ett lås kostar 1.500 kr att
uppgradera, övriga (de flesta) kostar 1.800 kr. Meddela
styrelsen om du är intresserad, så får vi grupprabatt.
Styrelsen har varit i kontakt med polisen i
Södertälje, som har en anställd som jobbar med
brottsförebyggande arbete. Styrelsen tänker bjuda
träffa honom för ett samtal om vad vi kan göra för att
försvåra ytterligare för tjuvar och vandaler.

Motionera numera!
Lägga en motion, heter det ju lite formellt. I
praktiken handlar det om att utöva sin
demokratiska rättighet att komma med förslag
inför årsmötet.
Redan den 31 mars ska motioner vara inne hos
styrelsen, inför årsmötet den 18 maj. Den långa tiden
är för att styrelsen ska hinna bereda ärendena och
komma med förslag till svar på motionerna.
Mejla, eller lägg i föreningens brevlåda i port 18!

Jodå, p-plats finns
Det finns fortfarande lediga parkeringsplatser att hyra.
Och har man besök så finns det flera gästplatser.
Det är inte så smart att dubbbelparkera, då kan det
hända att andra inte kommer ut eller in.

Pavo odlar inne
Har du undrat vad det är som gror i tvättstugorna?
Styrelsen kan avslöja så mycket som att det är vår
fastighetsskötare Pavo som petat ner fröna, och att det
ska bli plantor som sätts ut när tjälen gått ur och
fåglarna kvittrar.
Det ska bli spännande att se vad som slår ut.

TV i gästrummet
Nu finns det en liten nätt platt-TV uppsatt i gästrummet i port 24.
Förra året var rummet bara uthyrt i 45 dygn. Ska
TV:n göra rummet mer använt?
Det är enkelt att boka, det gör man i tvättstugeentrén, med nyckelbrickan. 150 kronor per natt kostar
rummet.
Och då ingår havsutsikt. Och TV…

Kort sagt…

•

•
•

Som du kanske har märkt har TV-bilden varit
lite dålig vissa dagar. Det beror på att
Comhem nu uppgraderar vårt kabelsystem.
När det är klart ska bilden vara OK, och den
som vill ha högupplöst HDTV kan beställa det
från Comhem.
Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden
under våren. Den 7 maj blir det städdag och
den 18 maj hålls föreningsstämma.
Valberedningen har börjat jobba inför
årsmötet. Tipsa gärna om personer du skulle
vilja ha in i styrelsen, till Ann-Margret Hugert
i nr 26.

Vicevärd: Jan Gillblad, expedition port 18,
måndagar ojämna veckor kl 18-19, 554 226 16,
jan.gillblad@sodertalje.hsb.se
Styrelsens ordförande: Barbro Nordlund, port 16,
550 193 16, barbro.nordlund@bredband.net
Övriga ledamöter i styrelsen hittar du på hemsidan,
www.hsb.se/sodertalje/viksangstrand.

