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Broddar är bästa boten mot halka, men glöm inte att vi alla 
kan slänga lite sand på en hal fläck utanför portarna.  

Hipp hipp hurra för Viksäng Strand
Föreningen har tioårsjubileum år 2016! Planer på 
firande finns, men vi behöver din hjälp. 
 Vi sätter nu ihop en festfixargrupp och har du idéer el-
ler vill hjälpa till handgripligen så hör av dig till Agneta 
Strömbäck på agneta.stromback@gmail.com!   

Tid att motionera och tycka till 
Måndagen den 23 maj blir det årsstämma i båthuset för 
brf Viksäng Strand. Har du förslag på beslut så är det 
dags att lämna in din motion nu.
 Du får inte missa årets bästa tillfälle att påverka vad som 
händer i föreningen och vilka som sitter i styrelsen. Alla 
medlemmar som har möjlighet bör komma på årsstäm-
man för att tycka, umgås och äta gott tillsammans. 
 Mer information kommer, men redan nu är det dags att 
lämna in motioner. Senast den 31 mars ska din motion 
finnas hos styrelsen. 
 Se hur du gör på www.viksangstrand.se

Ny kod till portarna
Som ni märkt har vi bytt portkod i måndags morse.
 Vi har inte bytt kod till portarna på ett par år så nu var 
det dags. Alla ska ha fått ett brev i brevlådan med nya 
koden. För vår trygghet hoppas vi att du är varsam med 
den och så gott du kan håller koden för dig själv.

Dags att källsortera i tvättstugan
Eftersom ett av föreningens kärnvärden är hållbar-
het vill vi värna miljön även i tvättstugorna.
 Därför är det nu källsortering som gäller när du tvät-
tar. Soptunnorna är bara till för ludd. Plast och papper, 
som kartonger för tvättmedel, får var och en plocka 
med sig ut till miljörummen. 

Elbilar, är det framtiden?
Är du intresserad eller har mycket kunskap kring 
elbilar och laddsstationer för eldrivna bilar? 
 Just nu tittar styrelsen på om och hur föreningen 
skulle kunna investera i laddstationer för elbilar. Om 
du vill vara med och titta närmare på det här, hör av 
dig till Ulf Ossiansson, ulf.ossiansson@bredband.net.

Kort och gott...

SN Släng din gamla julgran på högen vid handikappark-
eringen innan den 14 februari så hivar vi alla på en gång.

SN Nya datum för vicevärden finns på www.viksang-
strand.se, men han nås också bra på telefon. 

SN Halkbekämpning! Missa inte att alla får ta sand 
ur lådan vid cykelstället utanför port 22 och sprida ut 
det på hala fläckar om det skulle behövas. 

SN Sjöfartsverket har nu inspekterat huset närmast 
kanalen. Läs om ett av besöken i artikeln
 “Omfattande kontroll före kanalbygget” på LT.se.  
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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


