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Strandens Dag
Den 16/10 är det dags för årets sista
Strandens Dag klockan 10 - 12. Vi träffas och
snyggar till i vår fina trädgård tillsammans.
Mer information finns på anslagstavlorna vid
brevlådorna i samtliga portar.

Stolar till utlåning
Nu finns det åtta fina trädgårdsstolar och
ett partytält till utlåning för oss i föreningen.
Det finns sedan tidigare även tre stycken bord
och vill ni låna något av dessa hör av er till
Agneta Strömbäck på 072-712 1612 eller
agneta.stromback@gmail.com.

Referens till yttrandet
Styrelsen skrev tidigare under sommaren
ett yttrande över kommunens förslag till
detaljplan för Floretten. Denna finns att läsa i
sin helhet för den nyfikne i protokollpärmen.

Elfel i lägenheten?
Det har kommit till styrelsens kännedom att
ett fåtal lägenheter har ett elfel som innebär
att strömbrytaren ibland går när el från
specifika källor används, till exempel spis. Vi
skulle vilja be samtliga som har sådana fel att
rapportera det omgående på Mitt HSB,
mitthsb.hsb.se, dock senast den 24/10.

Nya rutiner för matavfall
Från den 1/11 byts de gröna plastpåsarna
för matavfall ut till papperspåsar. Bytet är ett
viktigt steg i både globalt och kommunalt
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miljöarbete. Samtliga hushåll kommer att få
en startutrustning som består av papperspåsar
tillsammans med en hållare som är tillverkad
av återvunnen plast. Hållaren är viktig för att
luften ska kunna cirkulera runt påsen och
hindra fukt att göra den onödigt blöt. Påsen
och innehållet kommer sedan att omvandlas
till biogas och biogödsel – ett riktigt lyckat
kretslopp.
En enkel tumregel är att det du lägger i
papperspåsen ska vara sådant som ruttnar. Du
kan därför lägga i skal och rester av grönsaker,
frukt, kött, fisk och skaldjur. Pasta, potatis och
ris är också utmärkt, precis som rester av
bröd. Även teblad, kaffesump, kaffefilter och
tepåsar. Även lite hushållspapper för att rensa
slasken kan åka med i påsen.
Enklast att stänga påsen är att inte fylla den
ända upp. Dra bort den vita remsan och vik
ner limkanten till påsen. Innehållet ska stanna
kvar i påsen hela vägen till återvinningen.
Papperspåsen slängs på samma plats där vi
slängde den gröna påsen, alltså tillsammans
med plastpåsar med hushållssoporna.
Observera att de gröna påsarna inte får
användas efter den 1/11.

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
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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.

