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Grannsamverkan
Sedan i april är vår brf med i
Grannsamverkan som är ett samarbete mellan
polisen, kommunen, boende och
Stöldskyddsföreningen och verkar för att
minska brott i området. Statistik visar att i
områden med Grannsamverkan minskar
inbrott och inbrottsförsök med 36%. Vi får
månatliga nyhetsbrev med statistik över
Södertälje och inbrott samt inbrottsförsöken
har gått ned. Detta är troligtvis tack vare att
fler är hemma under pandemin.
För mer information besök gärna
samverkanmotbrott.se eller ladda ned appen
SSF Grannsamverkan.

Nya brytskydd
Som ni säkert har sett har vi nya brytskydd
på alla dörrar till förrådsutrymmen och till
tvättstugorna. Vi hoppas att detta ytterligare
kommer avskräcka tjuvar så att vi inte får flera
oönskade besök.

Nr 3 juni 2021

någon maskin. Det finns anslag i båda
tvättstugor som ska följas när vi tvättar.

Gästparkeringar
Våra gästparkeringar är endast till för våra
besökare. Det finns lediga platser att hyra för
oss boende, även för kortare perioder.

Tack
Vi har en jättefin park framför husen med
sköna möbler, fina rabatter och träd. Vi i
styrelsen vill tacka Pether Almqvist, Lars
Persson och Pelle Lootus för jobbet med
möblerna ute och ytterligare tack Johan
Bjerkestig för uppsatta parasoll!

Nya ansikten i styrelsen
Ny sekreterare är Anders Högzell och ny
ordförande är Lena Westerberg, varmt
välkomna till styrelsen!

Glad sommar!
Vi i styrelsen vill passa på att önska er alla
en fin midsommar och en skön semester!

Regler kring hundar
Inom området som tillhör brf, samt alla
offentliga platser inom Södertälje kommun,
måste hundar vara kopplade, stora som små.

Mattvätt

Vem söker du?
Förvaltare: Kristina Tällö
info.sodertalje@hsb.se.

Ordförande: Lena Westerberg
070- 241 98 57,
lena.westerberg@bredband.net
Mer information hittar du på
www.viksangstrand.se

Vi har en tvättmaskin för mattvätt i
tvättstugan i port 18. Vi får inte tvätta våra
mattor i någon annan maskin eftersom de då
förstörs. Observera även att mattor med
gummi på baksidan tyvärr inte kan tvättas i
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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.

