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”Efter en mycket lång höst, någon vinter att tala om blev det ju aldrig, så försöker våren tränga 
undan kyla och fukt. Vi är nu i maj och väntar fortfarande på värmen”.  
Så inledde vi förra informationsbrevet i maj. Detta kan vi nästan ta nu också, hösten har varit 
osedvanligt grå, regnig och lång. Får se om vi får någon sol och vinter i år. I alla fall så närmar sig 
julen och granarna är på plats och sprider lite ljus i mörkret. 
 
Den observante har också noterat att vi har en ny rubrik på brevet, Vikingabladet. Detta är en del i 
informationsspridning och profileringen av vår förening. Som avslutning på stämman i maj visade vi 
ett första utkast på en Hemsida för Brf Vikingstrand vilket uppskattades av närvarande medlemmar. 
 
Hemsidan är nu tillgänglig på http://vikingstrand.hsbbrfwebb.se/ En del kompletteringar kommer att 
ske men det allra mesta är på plats. Ett stort tack till Maj och Bo Persson samt Bo Nilsson som lagt 
ner ett stort arbete på att skapa denna trevliga hemsida. Här hittar vi information som vi, som 
medlemmar i vår fina förening, behöver. De som inte har någon dator ber vi lägga en lapp till 
styrelsen i brevlådan i garaget med önskemål om tryckt material. 
 
Informationsbladet Vikingabladet kommer att finnas kvar med information om aktualiteter rörande 
föreningen.  
 

Försäkringsskydd 
Föreningsmedlem ska själv ha en hemförsäkring som skyddar lös egendom. 
 
Föreningen har i sin fastighetsförsäkring tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätter – 
bostadsrättsförsäkring – som skyddar fast egendom i bostaden. Länsförsäkringar Skåne. 
Försäkringsnummer: 2895217. Försäkringen gäller alla medlemmar och ingår i månadsavgiften. 
Föreningens ansvar respektive medlemmens ansvar framgår av broschyren ” Vem ska underhålla 
bostadsrätten” . 
 
Så här går anmälan till: Bostadsrättshavaren ska så fort som möjligt anmäla skadan till HSB. Vid 
anmälan ska bostadsrättshavaren uppge namn, telefon och e-post. HSB som företräder föreningen 
anmäler skadan till Länsförsäkringar Skåne. Om bostadsrättshavaren har en privat tilläggsförsäkring 
för sin bostadsrätt utöver den kollektiva ska det meddelas Länsförsäkringar Skåne.  
De kommer då att kontakta försäkringsbolaget för den privata försäkringen och en skadereglering 
sker mellan försäkringsbolagen. 
 
Felanmälan HSB sker via hemsidan eller telefon 042-19 95 90. 
 



Trivselgruppen 
Ett stort tack till Ann-Marie Backe och Lena Persson som varannan onsdagskväll ger oss tillfälle att 
träffas i Fiskarstugan - ofta med något program och alltid med möjligheter att umgås och trivas 
tillsammans. Tack också till de medlemmar som på olika sätt bidragit till programverksamheten. 
Söndagen den 10 december är det dags för den traditionsenliga adventsfesten - inbjudan är uppsatt i 
slussarna - anmäl dig senast onsdag 6 december." 
 
 
Nu är snart 2017 slut och vi får, som sagt, se om det blir någon sol och vinter i år. Vi har haft några 
skador under året, men ekonomin är fortsatt god och vi kommer att lägga om lån och göra extra 
amortering i början av 2018 för att ytterligare stärka vår ekonomi. 
 
 

Med en önskan om GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
 

Styrelsen 
 
 
 
 
 

 
 

                                    


