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Söker du någon i styrelsen? Kontaktuppgufter hittar du på 
www.viksangstrand.se.Första gången vi har koll på ogräset 

Nu har vi hunnit ikapp ogräset i trädgården och upptäckt 
att Strandens dag är extra trevlig en sommarkväll.   
 En klapp på axeln till alla grannar som sett till att vi 
efter alla år för första gången är i fas med trädgårdsarbe-
tet. Nästa mål är att hålla i hela säsongen.
 Tack också för två lyckade Strandens dag, i april och i 
juni. Både nya och gamla grannar morsade på varandra 
och bjöd på ett riktigt bra jobb som gjort stor skillnad.  

Besök i lägenheter för kanaljobb
Grannar i uppgång 26 kommer i oktober eller november få 
besök av Sjöfartsverkets besiktningsmän. 
 För att se om sprängningar och markvibrationer vid 
kanalbreddningen skadar fastigheten gör de en före- 
och efterbesiktning. De berörda kommer att kontak-
tas. Övriga uppgångar ligger inte i riskområdet enligt 
Sjöfartsverket. Domstol har gett klartecken för bredd-
ningen, läs mer på LT.se eller på sjofartsverket.se.

Snygga gardiner och en släng färg
Stort tack till de händiga grannar som pimpat lusthuset 
och sett till att stegen i trappan vid slänten syns igen. 
 Och alla ni som gör det lilla extra för att vi ska trivas 
bra och ha det hemtrevligt här i Viksäng Strand.  

Vilka valdes till styrelsen?
Tack Mari för ditt gedigna arbete under fem år i styrelsen.
Välkommen Agneta som håller ett extra öga på utomhus-
miljön. 
 Pieter Hugerth höll på ett berömvärt sätt i årsstäm-
man, som vi blivit bortskämda med flera år i rad. 
De 45 röstberättigade grannarna på plats röstade in 
Agneta Strömbäck i styrelsen som ersättare för Mari 
Abrahamsson som känner sig färdig med styrelsearbete. 
Även om Mari gör konsultinhopp redan till hösten.
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Övriga namn och kontaktuppgifter finns på 
www.viksangstrand.se, liksom alla beslut från stäm-
man. Titta under Om föreningen/Stadgar och pro-
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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

Hårda tag mot maskrosorna
Nu är vi många som tröttnat på att maskrosorna kväver 
gräsmattan på båda sidor av gångvägen mot sjösidan.    
 Vid gångvägen närmast husen har gräsmattan på stora 
ytor gett upp kampen mot maskrosorna. Vi kommer 
därför testa ett nytt gödsel i sommar som ska ta död 
på det gula ogräset och dess rötter. Till en början från 
gångvägen och cirka fyra meter mot vattnet.
 Det betyder att det blir skräpigt  när ogräset dör. 
Sen blir det kala fläckar innan vi kan så nytt gräs mot 
hösten.

Ansiktslyft på lusthuset
Nu är sommarens målarjobb färdiga och vi har fått ny färg 
på Lusthuset.     
 Vi tog in en målarfirma som snabbt och smidigt rät-
tade till lusthusets skavanker. Väder och vind går hårt åt 
målerierna, men nu har det fått ny färg från topp till tå. 
 Ni har väl inte missat att det nu finns en bokningslista 
för lusthuset i bokhörnan i port 18? Så skynda och se till 
att ni får minst en härlig kväll med grillat där i sommar.

Ovälkomna gäster informeras
Skadegörelse och nedskräpning efter okända besökares 
visiter gör att vi nu sätter upp skyltar.    
 Vi ser gärna att vår trädgård fylls av liv och rörelse, och 
den som inte stökar till och stör är välkommen. Men vi 
vill slippa städa och reparera efter besök av oinbjudna 
i en trädgård vi jobbar hårt med. Styrelsen kommer 
därför sätta upp två skyltar där vi påminner om att 
trädgården är privat och ber om visad hänsyn. 

 Tips! Möter du någon du inte känner igen på förenin-
gens område, hälsa och småtjattra lite om till exempel 
vilken uppgång personen bor i. Trevligt om det är en 
granne du inte är så tjenis med än. Enligt Grannsamver-
kan bästa sättet att förebygga bus och annat om det är 
någon som är på tillfälligt besök. 
Glöm inte att ett nyfiket hej är trevligare än ett mis-
stänksamt. Vi vill fortfarande vara en inbjudande at-
traktiv förening.


