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Grattis!
Ingen avgiftshöjning
Det behövs ingen avgiftshöjning vid årsskiftet, har 
styrelsen beslutat. ”Månadshyran” ligger alltså kvar på 
samma nivå som 2012. 

Detta kan ske trots att kommunen förväntas höja 
avgiften för vatten och avlopp med 14 procent, och att 
flera andra kostnader höjs med index.

Skälet är att föreningens ekonomi är bättre än på flera år. De 
två avgiftshöjningarna under 2011 har bidragit till det, och 
även det gynnsamma ränteläget. 

Styrelsens ekonomiexpert Anders Högzell har dess-
utom lyckats förhandla ner räntan ytterligare, bland annat 
genom att ta in offerter och flytta lån från Nordea till Han-
delsbanken.

Styrelsen räknar i nästa års budget med ett överskott, 
och då har ändå rejäla avsättningar gjorts för framtida under-
håll med mera.

Mer detaljerad information om budgeten och annat nytt 
kommer i nästa nummer av Strandens Nyheter, i en postbox 
nära dig, i december.

Ljusgran istället för julgran
Från i år blir det ingen traditionell gran som placeras 
framför husen, utan istället ett arrangemang med 
ljusslingor runt flaggstången.

Slingorna fästs i marken en bit ut från flaggstången och fästs 
i toppen. Slingorna bildar alltså en granform, men är helt 
barrfri.

Föreningen sparar en slant och ett antal träd på detta 
sätt. Styrelsen hoppas och tror att det ska bli minst lika 
mycket julstämning på detta sätt.

www.viksangstrand.se
red: roland@cox.nu

Ta in lite kärlek!

Nu är det fritt fram för alla som vill 
plocka kärleksört och ta in. Den står i 
vår fina blomsterträdgård. 

På fredag den 16 november kommer 
nämligen rabatten att klippas ner inför 
vintervilan.
   Kärleksörten är den lila, halvhöga växten 
med kraftiga, gröna blad. Den står närmast 
kanten. Blommorna är vackra att ta in på 
hösten och kan stå i veckor, både med och 
utan vatten, utan att tappa färgen. 
   Har man vatten i vasen så bildas det 
rötter, så att man kan stoppa ner kvisten i en 
kruka och spara till våren för att sedan 
plantera ut den vid sommarstugan i vår.
   Fint rabatterbjudande, eller hur...


