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Det blev en vit jul 2014, även hos oss vid Viksäng strand.

Boka in den 18 maj - årsstämma 
Då blir det årsstämma i båthuset för brf Viksäng Strand 
och alla medlemmar som har möjlighet bör vara på 
plats för att tycka, umgås och äta gott. 
 De senaste åren har det blivit ett uppskattat kalas med 
bra uppslutning. Framför allt får du inte missa årets 
bästa tillfälle att påverka vad som händer i föreningen 
och vilka som sitter i styrelsen. Mer information kom-
mer, men redan nu är det dags att lämna in motioner. 
 Senast den 31 mars ska din motion lämnats till sty-
relsen. Se hur du gör på www.viksangstrand.se

Dags för korridortömning
Brandtillsynen som gjorts  visar att det står saker i förråd-
skorridorerna. De måste tömmas. 
 För att föreningens ska klara brandtillsynen så får 
det inte stå några saker i förrådsgångarna förutom på 
angivna platser. Den som vet med sig att de har saker 
utanför sitt förråd har till 1 februari på sig att ta undan 
dem. Därefter kommer föreningen att tömma utrym-
mena på saker.

Tack för tillsnyggade portar
Har ni sett vad snyggt det blivit i portarna? Lite ny färg 
och avtorkade väggar gjorde susen.
 Det kan vi tack Ann-Margret och Pieter Hugerth, våra 
fixiga grannar, för som tyckte att det behövde finputsas 
lite och frågade styrelsen om de fick göra något åt det. 
 Tusen tack för att ni sätter guldkant på vardagen!

Nya beslut om förändringar i området
Vår omgivning kommer förändras lite de närmaste åren 
med kanalbreddningen och nya bostäder. 
 I ett brev från Sjöfartsverket har vi nu fått veta att 
breddningen av kanalen planeras börja årsskiftet 2015-
2016. Under 2015 kommer kontroller av eventuellt 
buller och sättningar göras, men om de kommer till oss 
vet vi ännu inte.
Det verkar också klart att det kommer att byggas vid 
stranden bort mot Igelstaverket.

Kort och gott...

SNSläng din uttjänta julgran på högen vid handikappark-
eringen innan den 15 februari så gör sig föreningen av med 
alla på en gång.

SNSamma portkod i år också, den fungerar bra.

SNVicevärden kommer i år vara på plats en gång i 
månaden, annars nås han bra på telefon. 
Läs mer på www.viksangstrand.se.

SNEn ny renoveringspolicy för vad vi får och inte 
bör göra i våra lägenheter är snart klar. Under tiden, 
fråga gärna styrelsen en gång extra om du undrar hur 
du får renovera.
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Vem söker du?
Vicevärd: Jan Gillblad 
08 554 226 16, jan.gillblad@sodertalje.hsb.se
Ordförande: Ulf Ossiansson
08 550 630 16, ulf.ossiansson@bredband.net
Mer information om föreningen hittar du på 
www.viksangstrand.se


