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Tillsammans har vi grannar sett till att trädgården i år mår 
som den ska hela sommaren, bra jobbat allihop.  

Ingen avgiftshöjning nästa år!
Efter att ha gått igenom budgeten för 2016 har styrelsen 
kommit fram till att det inte blir någon avgiftshöjning. 
 God ekonomi och låga räntor på våra lån gör att vi även 
2016 håller oss till samma månadsavgifter som i år.

Utomhusbelysning har justerats 
Vår utomhusbelysning som styrs av  en ljuskänslig sensor 
har setts över efter synpunkter.    
 Lamporna tänds nu med så bra tajming det går i 
förhållande till när det blir mörkt. Vi kommer inte att 
tjäna något på att byta till  en känsligare sensor.

Finns fler parkeringar att hyra
Vi har outhyrda parkeringar och för föreningens skull up-
pmanar vi alla boende som har bil att hyra en. 
 Vi har flera outhyrda parkeringar och styrelsen hoppas 
att alla boende som har bil också hyr en ruta. Gäst-
parkering och outhyrda parkeringar ska inte användas 
av boende. 
 Behöver du en parkering tillfälligt går det bra att hyra 
veckovis. Ett tips inför kommande storhelger.  

Fler tips inför storhelgerna
Gästrum finns att hyra, men glöm inte att boka i god tid. 
 Vi vill också passa på att påminna inför julen att boende 
själva ska köra stora kartonger och frigolit till returstatio-
nen. Extra tömningar är en stor kostnad för föreningen.
Mer information finns på www.viksangstrand.se.

Gästparkeringar stängs för snö
Snart stänger vi av tre gästparkeringar för snöröjning. 
 När snön kommer sätter vi upp koner kring de tre gäst-
parkeringarna utanför 26:an. Där dumpas som vanligt 
snön som röjs. Parkeringarna öppnas igen till våren.

Investeringar till trädgården
På Strandens dag i oktober invigdes föreningens splitternya 
motordrivna häcksax.
 Det fick buskaget kring lusthuset känna på. Den 
motordrivna häcksaxen gjorde att vi kunde klippa ner 
buskarna helt inför vintern. 
 Strandens dag blev som vanligt en trevlig tillställning 
i ett strålande väder och med kring 40 grannar. Vi var 
glada att se många nya grannar och trädgårdsfejare i 
alla åldrar. 

Redaktör: Sara Kvarnström. Har du tips eller bild som passar Strandens Nyheter? Mejla strandensnyheter@gmail.com

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


