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Start för nya parken
Nu sätter vi snart spaden i marken!

Årsmötet i maj sa ja till planen på att rusta upp vår 
utemiljö med buskplanteringar och annat som finns 
med, och gav styrelsen mandat att agera inom den nu 
godkända planen.

Inom kort räknar vi med att ha slutit avtal med en 
entreprenör så att arbetena kan komma igång under 
sommaren.

Beslutet innebär en kostnad på cirka två miljoner kr. 
Det kommer att medföra en avgiftshöjning på ungefär en 
hundralapp per lägenhet och månad. Och snyggt blir det, 
hoppas vi.

Pieter greppar klubban
Pieter Hugert. Så heter föreningens ordförande de 
närmaste två åren, åtminstone. 

Den nya styrelsen valdes med acklamation vid års-
stämman den 17 maj. 

Vid styrelsemötet efteråt utsågs Pieter att efterträda 
Barbro Nordlund som varit ordförande sedan föreningen 
bildades 2007 och gjort ett jättebra jobb men som nu har 
tackat nej till omval. Hon lovar dock att finnas till hands 
för råd och dåd. Hon avtackades med blomma och 
applåd.

Pieter bor i nr 26 och har suttit i styrelsen i ett år redan 
innan.

Andra som omvaldes och sedan fick öronmärkta upp-
drag av styrelsen var Per-Arne Persson (miljöombud) 
och Anders Högzell (ekonomiansvarig).

Nya i styrelsen är Inger Moberg (sekreterare) och Mari 
Abrahamsson (vice ordförande).

Roland Cox gjorde come back efter ett års paus, och 
ska främst ta hand om nyhetsbrev och hemsida.

HSB Södertälje har en representant i styrelsen, just nu 
Dan Matsson som dock ska flytta på sig och kommer att 
ersättas av någon annan.

Strandens Nyheter skickar tacksamma tankar till Jes-
per Appelberg och Maj-Britt Eriksson som båda hade 
tackat nej till att sitta kvar, och som har gjort bra ifrån 
sig i föreningsarbetet.

Allas namn och nummer finns på tavlan i porten.
64 medlemmar kom till stämman, varav 47 hade röst-

rätt för lika många lägenheter. 
Det innebär alltså att mer än hälften av de 89 

lägenheterna var företrädda.
Peter Ivanov i HSB Södertäljes styrelse satt ordföran-

de under stämman, som också gästades av stans nye 
HSB-vd Bo Tjörnå.

Det kompletta protokollet från föreningsstämman 
finns på vår hemsida. Adress nedan.

Stranden öppnar i maj 2011
Det blir ingen promenad längs vattnet in till stan i år, 
berättar Roy Björkman på Trafikverket (fd Banver-
ket). Inte förrän i maj 2011.

Den nya bron invigs den 23 juni i år, men sedan ska 
den gamla bron rivas. 

Mer detaljer om brobygget kan man läsa på brobyg-
garens och Trafikverkets hemsidor. Länkar finns på 
Viksäng Strands hemsida. Adress nedan.

Varsågoda och rulla
Fritt fram att spela boule! 

Nu är banan färdig. Den ska bara putsas lite runt om, 
vilket Haldo Näsström berättat om på anslag i portarna. 

Klot finns på toaletten vid tvättstugan i port 18.
Tack, Haldo och boule-gänget för allt ert slit!

Kort sagt…
● Komposten bakom garagen var ful och svår-

skött. Nu är den borttagen, och vi kan i stället via gröna 
påsen bidra till kommunens stora kompost som 
producerar gas för uppvärmning.
● Comhem har fått smisk av flera i styrelsen och 

även andra, för att kabelteven var utslagen under flera 
dagar i slutet av maj. 
● På städdagen trotsade ett antal medlemmar bus-

vädret och plockade skräp, rensade rabatter, tvättade 
fönster och stod i. 
● Elen har blivit dyrare. Styrelsen har därför be-

slutat höja uttaget från de boende med tio öre per 
kilowattimme från och med kvartal 2.
● Ekonomin ser bra ut, delvis tack vare låga 

rörliga räntor.
● Vicevärden har expeditionen stängd i juli och 

början av augusti, men funktionen är igång hela 
sommaren och numret nedan gäller.
● Trevlig sommar på er, alla grannar!

Besök vår hemsida: www.viksangstrand.se

Vicevärd: Jan Gillblad, expedition port 18, 
måndagar ojämna veckor kl 18-19, 554 226 16, 
jan.gillblad@sodertalje.hsb.se

Ordförande: Pieter Hugert, port 26, 550  651 61, 
hugerth@bredband.net 

Redaktör för SN: Roland Cox, 073-600 20 62, 
roland@cox.nu

Övriga ledamöter i styrelsen hittar du på hemsidan


