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Välkomna hem!
Styrelsen hoppar att ni alla har haft en skön och
avkopplande sommar!

Utökad service och mindre kost…
…det låter väl bra, eller hur?
Sophantering kostar oss boende en massa pengar.
Styrelsen har därför låtit omförhandla avtalet med
Telge Återvinning och följande har överenskommits:
Större
kärl
för
hårdoch
mjukplast.
Töningsfrekvensen minskas dock till 13 ggr/år.
Utökad källsortering med glas och metall i soprum
1 och 2. För att få plats med detta tar vi bort ett kärl
med hushållssopor. Som ni kanske redan märkt, har
Pavo redan vänt ett av kärlen. I soprum nr 3 kommer
vi fortfarande att ha kvar tre kärl för hushållssopor, då
flera boende använder sig av detta soprum. Telge
Återvinning kontrollerar om det får plats med glas och
metall även i detta soprum, annars får soprum 1 och 2
nyttjas.
För att detta ska fungera lägger vi ett stort ansvar
på varje enskild boende. Nu gäller det att sortera rätt,
så att kärlen för hushållssopor räcker. Tittar vi idag ner
i kärlen för hushålssopor kan man se att där slängs
både plaster och tidningar.
Det är även viktigt att inte ställa något utanför
kärlen. Är dessa fulla får man se om det ryms i något
annat soprum, ta med det hem, använda
återvinningsstationerna vid Statoil eller köra till
Returen i Moraberg.
Är det någon som har besvär med transport, fråga
en granne, fråga någon i styrelsen. Säkert finns det
någon vänlig själ som ställer upp och hjälper till!
Vi kommer även att sätta upp en ”lathund” om hur
man sorterar rätt.
Vi hoppas att detta ska fungera. Det spar både
pengar och miljö.

Hösten nalkas
När mörkret faller ute är det mysigt att tända
ljus, men faror lurar…
Alla kommer säkert ihåg det tragiska som hände i
Rinkeby i juli detta år. Sex personer omkom i ett
flerfamiljshus. Alla personer omkom av rökskador de
fick när de försökte ta sig ut via trapphuset, som var
rökfyllt.
Styrelsen uppmanar samtliga att kontrollera
brandvarnaren. Skaffa gärna en brandsläckare och
framförallt – placera tända ljus i säkra behållare.
Strunta i alla brandfarliga arrangemang runt ljusen.

Skulle nu olyckan vara framma är det viktigt att
stanna kvar i lägenheten. Brandmännen kommer lätt in
i trapphusen genom att krossa rutor i trappuppgångarna.
På nedanstående webb-adress hittar ni checklistor
för brandskydd i hemmet. Ta en titt!
http://www.brandskyddsforeningen.se/web/Checkli
stor_2.aspx

Pavo har
fyllt 60 år!
Pavo, vår trotjänare har fyllt 60
år och styrelsen vill
återigen gratulera.
Du ska veta att vi
uppskattar
ditt
arbete!
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Städdag
Den 17 oktober klockan 11:00 är det dags för
höstens städdag. Vi träffas vid lusthuset för fördelning
av arbetsuppgifter. Sedvanlig korvgrillning efter utfört
arbete. Välkomna!

Kort sagt…
•

•

Några boende har klagat på högt ljud från
festlokalen ovanför vår fastighet. Styrelsen har
varit i kontakt med ansvarig uthyrare och han
har lovat att informera de som hyr lokalen att
sänka ljudnivån. Vi hoppas att det hjälper.
Tidigare har informerats att kommunen ska
fixa till den dåliga Viksängsvägen. Efter ny
kontakt visar det sig att så inte är fallet. Det
finns inga pengar. Styrelsen ska lämna in en
skrivelse till ansvarig.

Vi ser fram emot en härlig höst!
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.viksangstrand.se

