Nyhetsbrev nr 2, februari 2008

Blomtjuvar slog till
I mitten av februari gästades våra portar av en eller flera tjuvar som stal krukväxter. Bland annat i nr 16 och
26 försvann plantor som boende hade ställt ut för att
göra fint i portarna.
Det försvann också städutrustning ur ett förråd, men
sammanlagt var det inga stora värden som försvann. Händelsen har dock polisanmälts.
Exakt hur tjuvarna tagit sig in är okänt, men för säkerhets skull kommer styrelsen att byta dörrkoder tidigare än
det var tänkt. Nya koder sprids via ett särskilt meddelande i
postboxarna.
Förhoppningsvis var det en engångsföreteelse att långfingrade personer tog sig in i portarna, men det kan ändå
vara klokt att låsa sin lägenhetsdörr även när man är hemma.

Anslagstavlor på gång
Sälja soffan? Erbjuda hundpassning? Snart får varje
port en egen anslagstavla där vi kan meddela oss med
varandra.
Tavlorna har korkmönster men är inte avsedda för nålar,
utan har en självhäftande yta. Det är bara att trycka dit sin
lapp.
På prov läggs lappar och pennor också ut. Håll tummarna för att inte någon penntjuv slår till…

Sökes: Flaggentusiast
Vi har en flaggstång och en flagga. Nu gäller det bara att
få upp fanan när den ska vara uppe och få ner den när
den ska vara nere.
Är du intresserad av att hjälpa till med flaggningen?
Kontakta någon i styrelsen.

Minns du…?
Så här såg det ut framför våra hus för precis två
år sedan. Låga huset var byggt, och grundarbete pågick för det högre huset.
Och i februari 2006 låg det snö på marken…

Kom med förslag!
Den 15 maj är det årsstämma med brf Viksäng Strand.
Senast den 31 mars vill styrelsen ha motioner till stämman.
En motion brukar beskriva ett behov eller problem som
man tycker behöver lösas, och ett förslag på åtgärd i en ”attsats”.
Mejla eller lämna hos någon i styrelsen.

I korthet…
Valberedningen har börjat intervjua styrelsen och
tilltänkta. Tipsa gärna Anne-Marie Hugert, Viksängsvägen 26, 550 651 61, hugerth@bredband.net.
HSB-mäklaren erbjuder fri värdering av lägenheten
för den som funderar på att sälja eller ändra lånen.
Jodå, det ska bli en hylla för gröna soppåsar även i
soprummet närmast nr 26. Det är också karmskydd
på gång för att skona huset när sopbehållare rullas
in och ut. Och i allmänhet är vi jättebra på sopsortering.

Brand i torkskåpet
Nyligen uppstod en smärre eldsvåda i tvättstugan i port
nr 18. Det var ett plagg som hade fallit ner bakom värmepaketet i torkskåpet och antänts.
Vår vicevärd Jan Gillblad har nu fått löfte av Electrolux
att skåpet ska kompletteras med ett skydd som hindrar tyg
från att komma för nära värmen. Detta kommer att ske även
i tvättstugan i nr 20.

Vi startar trädgårdsgrupp
Har du gröna fingrar? Anmäl dig till någon i styrelsen
om du vill vara med i en trädgårdsgrupp.
Tanken är att gruppen ska diskutera och föreslå vad som
borde växa var, inom området. Och även bidra med eget
arbete utifrån lust och ork.

Vicevärd:
Jan Gillblad, expedition port 18, måndagar ojämna
veckor kl 18-19, 554 226 16,
jan.gillblad@sodertalje.hsb.se
Styrelsens ordförande:
Sören Lekberg, 070-574 51 10,
soren.lekberg@bredband.net
Styrelsemedlemmar som bor i Viksäng
Strand:
Barbro Nordlund, port 16, 550 193 16,
barbro.nordlund@bredband.net
Jesper Appelberg, port 20, 550 805 70,
appelberg@bredband.net
Pavo Dzoic, port 22, 550 113 99,
fam.dzoic@hotmail.com
Roland Cox, port 26, 550 888 85,
roland@cox.nu

