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Överst från vänster: Sara Kvarnström, Patrik Jedbring, Yvonne Haglund. Mitten från vänster: Ewa Ahlzén, Ulf Ossiansson, 
Mari Abrahamsson. I förgrunden från vänster: Inger Ängfjord (Suppleant revisor), Christer Arvidsson (HSB-ledamot).
Foto: Roland Cox

Rekordmånga på årsmötet
Föreningens Årsmöte den 12 maj blev en uppskattad 
tillställning med rekordmånga deltagare.  
 Det var den bästa uppslutningen i bostadsrättsfören-
ing Viksäng Strands historia. 64 personer kom till 
båtklubbhuset, varav 48 röstberättigade vilket betyder 
att mer än hälften av de 89 lägenheterna var repre-
senterade, ett engagemang som glädjer. Efter årsmötet 
bjöds det på mat, dryck och trevligt sällskap.

Nytt i styrelsen 
Årsstämman valde en ny styrelse för föreningen och 
Ulf Ossianson har tackat ja till att fortsatt hålla i ord-
förandeklubban. 
 Som tidigare överenskommet sitter en del av styrelsen 
kvar ytterligare ett år, men några nya ansikten röstades 
fram av Årsstämman. Vice ordförande och miljöom-
bud Per-Arne Persson och infoansvarig Roland Cox 
tackade däremot för sig. Vi tackar för deras engage-

mang och hoppas att vi även i framtiden kommer att 
stöta på Per-Arne påtandes i rabatterna och Roland 
som knäpper en bild till Strandens Nyheter, där han 
fram till nu varit redaktör. 
 Styrelsen utsåg därefter sittande ordförande Ulf Os-
sianson att fortsätta uppdraget ytterligare en period.

Såhär ser den nya laguppställningen ut:
Ordförande: Ulf Ossiansson 
Vice ordf/ekonomiansvarig: Ewa Ahlzén 
Sekreterare: Mari Abrahamsson 
Miljöansvarig: Patrik Jedbring 
Trädgårdsansvarig: Yvonne Haglund (nyinvald)
Studier/information: Sara Kvarnström (nyinvald) 

 Övriga namn och kontaktuppgifter finns på 
www.viksangstrand.se, liksom alla beslut från stäm-
man. Titta under Föreningen/Dokument.

Har du tips eller en bild som passar Strandens Nyheter? Mejla strandensnyheter@gmail.com



SN
No 4 2014/ Juni

Bommat och klart
Bommarna till gångbanan på sjösidan är på plats. För 
en tryggare miljö, främst för att barnen ska kunna cykla 
och leka säkert, hålls vägen bilfri. 
 Efter att bilar har trotsat förbudskyltarna har nu de 
nya bommarna placerats ut.
 Bommarna hålls låsta men kan öppnas i undantags-
fall, om räddningsfordon behöver det. Med tanke på 
att det finns portar och tillfarter även på garagesidan 
så bedömmer styrelsen att vi för säkerhetens skull kan 
undvika körning på sjösidan.

Snabbare uppkoppling
Efter att ha sett över vår internetuppkoppling och tel-
efoni så har styrelsen beslutat att vi fortsätter med Bred-
bandsbolaget, men ett bättre avtal  har förhandlats fram. 
 Idag levererar Bredbandsbolaget vårt bredband och 
tel efoni, vilket de gör bra och därför får fortsätta med.
 När avtalet sågs över upptäcktes däremot att vi för 
samma kostnad som idag kan vi få en snabbare upp-
koppling. Styrelsen har därför beslutat att byta till det 
nya avtalet som ger 100 megabit in och 100 megabit 
ut, istället för som idag 10 megabit ut.
 Överenskommelsen gäller från augusti och innebär 
också att varje lägen hetsinnehavare har möjlighet att 
själv uppgradera sitt erbjudande med Bredbandsbolaget 
för att få ytterligare kapacitet. Hastigheten 250/100 
kostar till exemepel 79 kronor extra per månad, vilket 
lägenhetsinnehavaren betalar för själv. Det går att få 
ända upp till en gigabit. Informationsmaterial kommer 
att delas ut inför övergången.   

Provborrning i kanalen 
Inför arbetet med att bredda kanalen gör Sjöfartsverket 
provborrningar från en borrigg på ett fartyg i kanalen.  
 Provborrningen är redan igång och det lilla fartyget 
besöker oss troligen till och från under hela sommaren.
 Om du är nyfiken på arbetet med kanalen så hittar 
du en länk på www.viksangstrand.se till Sjöfartsverkets 
hemsida om projektet. 

Sommarsäsong i trädgården 
Gräsmattan är grön, bouleplanen krattad, rabatterna en 
fröjd för ögat och lusthuset står klart för sommarkväl-
lens grillning. 
 Så glöm inte att utnyttja vårt fina område. I bokhör-
nan vid tvättstugan i port 18 finns bouleklot, kubbspel 
och en nyckel till lusthuset. Vid lusthuset står också 
grillarna som vi gemensamt tar hand om och delar på. 
 För dig som vill känna jord mellan fingrarna eller bara 
få en trevlig kväll påtandes i rabatterna så är det bara 
att kila ut på torsdagskvällar när Trädgårdsgruppen 
träffas. 
 Kanske är det dags för en brännbollsturnering i som-
mar? Hur som helst så ses vi på gräsmattan.

Med det önskar styrelsen
Glad midsommar!

Har du tips eller en bild som passar Strandens nyheter? Mejla strandensnyheter@gmail.com

Vem söker du?
Vicevärd: Jan Gillblad finns i expedition port 18, 
måndagar ojämna veckor klockan 18.00-19.00.
08 554 226 16, jan.gillblad@sodertalje.hsb.se

Ordförande: Ulf Ossianson, port 26.
08 550 630 16, ulf.ossiansson@bredband.net

Mer information om föreningen hittar du på 
www.viksangstrand.se


