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Stämma 17 maj 
Vi ses väl den 17 maj? 
Som tidigare meddelats hålls vår  förenings-

stämma den 17 maj. Separat inbjudan kommer i 
god tid före stämman. 

Vi vill dock redan nu informera er om att det 
kommer upp en beslutspunkt som handlar om våra 
gröna ytor. Styrelsen har godkänt att ta in offerter 
på framtaget förslag baserat på förslaget som 
proesenterades vid förra stämman.. 

I stora drag handlar det om att plantera en tät, 
hög häck mot Viksängsvägen, att plantera 
marktäckande växter i slänter där det är svårt att 
klippa och rensa. Detta för att underlätta framtida 
skötsel. 

På sjösidan blir det olika låga växter och 
perenna blommor, sittplatser och bänkar. 

Ytterligare information om planerna kommer 
ni att få tillsammns med inbjudan till stämman. 

Om ni har åsikter om förslaget och inte kan 
delta, finns det möjlighet att utfärda en fullmakt så 
att någon annan kan rösta i ert ställe. 

 

Sortering av plast 
Ändrad (förbättrad) rutin gällande 

sortering av mjuk och hård plast. 
Från april gäller att vi inte behöver sortera 

mjuk och hård plast var för sig. Tekniken vid 
sortering av förpackningarna gör det nu möjligt att 
blanda. 

Vi kommer fortfarande att ha samma antal kärl. 
Ommärkning av kärlen kommer att ske löpande 
efterhand. 

En bonus är att det blir mindre miljöpåverkan 
med en bil som hämtarplast istället för två. 

 
 

Efter snön … 
Trasiga staket, sned lyktstolpe m m 
Snöplogningen har gått lite hårt på vissa håll 

inom vår fastighet. HSB kommer att åtgärda det 
som uppstått på grund av plogning. 

 
 

 

 
 

 

Trivseldag 
Så är det då dags igen… 
Tänk vad fort tiden går. Det känns som det bara 

var några månader sedan sist. 
Lördag den 8 maj klockan 10:00 träffas vi 

utanför lusthuset för att få årets direktiv. Vi håller 
på till ca 13:00 med avbrott för sedvanlig korv-
grillning ca 12:00. 

Förbered er bl a på: 
• Fönsterputsning 
• Städning av tvättstugor 
• Städning i källargångar 
• Rensa sly 
Är det någon som inte har bil och behöver 

hjälp med att köra skräp till Returen, så passa på. 
Det finns säkert någon som kan ställa upp. 

Om du känner att du inte kan delta i 
aktiviteterna, så kom gärna ut och ät en korv och 
umgås med övriga boende. 
 

Övrigt … 
Boulebanan skulle ha blivit klar i höstas, men 

pga det rikliga och långvariga regnandet kom vi 
tyvärr inte i mål som planerat. Banan kommer nu 
att prioriteras och färdigställas så snart som 
möjligt. 

Då boulebanan ligger en bit in på kommunens 
mark har vi haft ett möte med stads-
trädgårdsmästaren för tillstånd. Efter diskussioner 
kom vi överens om att flytta banan några meter 
upp på vår tomt. 

En annan sak som vi lovat att göra är att ta bort 
stenarna kring rabatten vid grillplatsen. Detta 
kommer vi att göra så snart som möjligt.  

Granhögen som ligger vid infarten får nu ligga 
kvar till städdagen, då det säkert tillkommer 
ytterligare skräp. 
 
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. 


