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Ingen radonrisk
Strålande nyheter, får man säga så?
Den obligatoriska radonmätningen som nyligen gjorts
i ett antal lägenheter och korridorer visar inte på några
farliga halter av den radioaktiva gasen i våra hus. Vi
ligger långt under gränsvärdena.

Nu låser vi lusthuset…
Fimpar, burkar och snusk.
Tyvärr har vi ibland haft ovälkomna gäster i vårt fina
lilla lusthus.
Därför har vi beslutat låsa dörren. Nyckeln kommer att
hänga i bokhörnan i port nr 18, alltså samma ingång som
tvättstugan.

Vad tycker just du?
Kroppen och demokratin har något gemensamt – de
gillar att man motionerar!
Inför årsstämman är alla medlemmar välkomna att
skriva motioner, alltså förslag till nästa års styrelse.
Det finns en motionsmall att ladda ner på hemsidan,
under Om våra hus/Regler och info.
Senast den 31 mars vill styrelsen ha in motionerna.
Mejla till någon i styrelsen, adresser finns på hemsidan.
Eller lägg i styrelsens låda i port nr 18.

Tidtabell för årsstämman
Kring den 26 april kommer handlingarna för årets
stämma med brf Viksäng Strand, i en postbox nära
dig.
Det som delas ut är förutom själva kallelsen även en
dagordning, verksamhetsberättelse med mera. Ett par
medlemmar i styrelsen har tackat nej till omval, så det
kommer att behövas nya namn till valberedningen.
Stämman hålls som vanligt i båtklubben, i år blir det
måndagen den 12 maj klockan 18.
Efter mötet bjuds på en lättare förtäring. Den som vill
kan köpa öl, vin eller alkoholfritt till självkostnadspris.
Och så snackar vi vidare ”off the record”.

Är du vår konsult?
Vi söker fler internkonsulter. Tidigare i vintras skickade
styrelsen ut en enkät för att söka efter medlemmar med
kunskaper som föreningen skulle kunna ha nytta av.
Enkäten har hittills gett knappa tio svar. Ingen störtflod, men alla kontakter är mycket värdefulla.
Om du vill bidra så kan du hitta enkätbladet som en
pdf-fil på hemsidan, under Om våra hus/Regler och info.
Skriv ut, kryssa i, skriv namn och kontaktuppgifter, och
lägg i styrelsens brevlåda i port nr 18.

För allas brandsäkerhet…
Föreningen har nyligen genomfört en brandsyn i fastigheten, för att hitta eventuella risker.
Synen leddes av medlemmen Mikael Forsberg i nr 26,
som jobbar med liknande frågor till vardags. Utifrån
rundvandringen och Mikaels kunskaper gäller nu
följande regler:
 Inga barnvagnar i källargångarna, utom där det
står ”Barnvagnar” på väggen. Inga cyklar eller
andra lösa föremål.
 I trapphusen får det inte finnas brännbara
föremål eller sådant som kan vara i vägen vid en
utrymning.
 Det är dock tillåtet att ha blommor i fönstren i
trapphusen, dörrmattor utanför dörrarna och
kransar på dörrarna.
Mikael Forsberg har uppdaterat styrelsens brandpärm
och har åtagit sig att göra nya brandinspektioner varje
halvår.
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