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Motionera mera 
Viksäng Strands föreningsstämma är 

inbokat till den 17 maj 2010. 
Som tidigare år kommer vi att hålla till i 

Östertälje Båtklubbs klubbhus. 
Stämman börjar klockan 18:30, kaffe med 

dopp serveras från 18:00. 
Enligt stadgarna ska motioner till stämman 

vara styrelsen tillhanda senast 31 mars. Kallelse 
till stämman skickas ut några veckor före 
stämman. 

Efter ordinarie stämma kommer det att finnas 
utrymme för information och olika frågor. 

Varmt välkommen! 
 

Tvättstugorna 
Rätt saker i rätt fack …  
För att underlätta att välja rätt fack för 

tvättmedel respektive sköljmedel i tvätt-
maskinerna, har vi satt upp lite ”lathundar”.  

Om det inte redan är gjort så kommer låsen till 
altandörrarna i tvättstugorna att bytas ut. Det nya 
låset är försedd med en fast nyckel, så att man 
enkelt kan öppna dörren. Dörren kan därmed även 
fungera som en utrymningsväg vid ev brand. 

 

Askkoppar 
Rökare får också finnas! Även om det inte 

är så nyttigt. 
Ni har väl sett att vi investerat i askkoppar. 

Dessa är monterade vid cykelställen. Tyvärr finns 
de bara på ena sidan av fastigheten, då vi vill 
undvika att montera askkoppar på fasaden. 

Tyvärr ser vi att några gärna använder 
blomkrukorna på sjösidan för ändamålet. 

Projektgrupp – gröna ytor 
Hur ska våra gröna ytor planeras? 
En projektgrupp har tillsatts för att planera var 

växter och sittplatser inom vår fastighet ska 
finnas. Vid stämman den 17 maj kommer gruppen 
att berätta om hur projektet framskrider.  

 
 
 

 
 

 

Besöksplatser  
Styrelsen har beslutat tillsätta ytterligare en 

gästparkering. Det blir platsen som nu har 
nummer 9664. Platsen är under tak, dock saknas 
eluttag. Skylt om att det är besöksplats kommer att 
sättas upp. 

Vi vill påpeka det olämpliga i att parkera på 
annan plats än anvisad. Vid ett flertal tillfällen har 
boende inte kommit ut med sin bil p g a att 
gästande bilar parkerat felaktigt. Vi vet att det vid 
olika tillfällen saknas platser, men vi kan inte göra 
något åt detta. I år har även det myckna snöfallet 
gjort att det har varit trängre än vanligt. 

I helgen var det många gästande bilar, då en 
boende, enligt uppgift fyllde 60 år, styrelsen ber 
att få gratulera i efterskott. Av förklarliga skäl 
räckte inte våra gästplatser till. Efter kontroll med 
parkeringsövervakningen visar det sig att man får 
parkera 24 timmar efter Viksängsvägen, dock inte 
utanför asfalten eller i naturen och naturligtvis i 
färdriktningen. 
 

Upphittat 
Nyckelknippa, med träkloss. 
En boende har hittat en nyckelknippa, troligen 

bestående av en dörrnyckel samt en postfacks-
nyckel. Knippan är försedd med en träkloss märkt 
EDWIN, 7 år. 

Ring Barbro, 070-618 29 59 om du känner igen 
knippan. 
 

Till sist… 
o Ja, det som göms i snö kommer upp i tö…så 

nu börjar våra julgranar som vi inte hann med 
att hämta före snöfallet visa sig…De ska dock 
fraktas bort. 

 

Vicevärd: Jan Gillblad, expedition port 18,  
måndagar ojämn vecka kl 18-19. Tel 554 226 16 
jan.gillblad@sodertalje.hsb.se 
Styrelsens ledamöter finner du på hemsidan 
www.viksangstrand.se och på anslagstavlan i porten. 


