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Överraskande boende skådad i området. Foto: Catarina Cox

Hjälteinsatts i trädgården
Förhoppningsvis har vi alla kunnat njuta av den långa 
och soliga sommaren. Tack vare en beaktansvärd insats 
av ett järngäng bland våra boende överlevde och frodas 
också trädgården, trots eldprovet.  
 Under sommaren har det lagts ner mycket tid och 
kraft på att vattna trädgården och vi riktar ett stor tack 
till alla som hjälpt till, med Trädgårdsgruppen i spet-
sen.  För att klara liknande påfrestningar i framtiden 
kommer en bevattningspolicy att utarbetas. Vill du 
göra en insats och sällskapa lite i trädgården? Läs mer 
på viksangstrand.se eller hör av dig till niclas.everts-
son@gmail.com så får du veta när det är dags.

Plats för fler gäster 
Nu får gäster till uppgångarna längst in en förkortad 
promenadsträcka. Tre av parkeringarna utan tak, när-
mast 26:an, har gjorts om till gästparkering.
 De nya parkeringarna har blivit mycket uppskattade, 
inte minst då hemtjänst och färdtjänst enkelt kan park-
era utan att stå ivägen för boendes parkeringsplatser.
 När snön faller i vinter kommer de nya gästparkerin-
garna bli förvaringsplats för röjd snö.
 För dig som är boende med en bil som ännu är park-
eringslös kan vi glädja med att det finns gott om lediga 
platser kvar att hyra. Kontakta: 
jan.gillblad@sodertalje.hsb.se.

Fritt fram för inglasning
Förnyat bygglov för er som vill glasa in uteplats eller 
balkong är färdigt.
 Bygglovet, som är gemensamt för hela föreningen, 
förnyas vart femte år och gäller inglasning men också 
markis över fönster. Kontakta bara styrelsen innan du 
beställer inglasning eller markis.
 Vill du veta mer om vilken modell bygglovet gäller el-
ler har du glömt vilka färger på markistyget som gäller 
just din uppgång? Kontakta:
jan.gillblad@sodertalje.hsb.se.

Korta Strandnyheter...
SN Vägvisarskylt med avståndet till exempelvis Södertälje C 
snart på plats. Enkel och prisvärd PR för vår förening.
SN Räv och rådjur råkas ofta, men nu får vi bevisligen hälsa 
även bävern välkommen som granne. 
SN  Gungan som diskuterades på Årsstämman kommer inte  
att införskaffas nu. Prislappen och de många åligganden 
som medföljer klarar föreningen inte för tillfället.
SN Den 4 oktober är det Strandens dag! Iklä dig tålig mun-
dering och ett glatt humör så ses vi i trädgården. Håll utkik 
efter mer information på anslagstavla och hemsida.

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


