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Vårens Strandens dag fick en molnig kuliss i år.  

Schema för trädgårdskvällarna
Såg du ett gäng i rabatterna den 2 maj? Det var 
grannar som deltog på årets första trädgårdskväll.  
 Vi grannar sköter tillsammans trädgården mot kanal-
en. Alla kan göra något och vi får en trevlig stund till-
sammans. Hitta en tid som passar dig på schemat som 
kommit upp i trappuppgången och på hemsidan.
 

Missa inte anmälan till årsstämman
Anmäl dig absolut senast den 13 maj till årsstäm-
man, det bästa tillfället att påverka föreningen. 
  Du ska ha fått en hel bibba papper i brevlådan inför 
årsstämman den 23 maj klockan 18. Bland annat en 
talong för anmälan. Glöm inte heller att läsa igenom 
de nya stadgarna som vi ska rösta om.
   

Festfixeri inför hösten i full gång
Festplaneringen för föreningens 10-årsjubilum i höst 
är i gång. Vi hoppas på en härlig söndagseftermiddag 
för hela familjen tillsammans i solen. 
 Men hur firar vi bäst? Vi behöver dina tips, hör av dig 
till agneta.stromback@gmail.com. 

Fortsatt promenad längs kanalen
 I början av april höll Sjöfartsverket ett information-
smöte för allmänheten om Mälarprojektet. 
 Där framgick att promenadstråket kommer att hållas 
öppet när kanalen breddas, innan det rustas upp. Läs 
mer på sjofartsverket.se, länk finns på viksangstrand.se.

Startskottet har gått för elbilskoll
Det första mötet om eventuell investering i laddare för 
elbilar har hållits.
 Har du kunskaper att tillföra eller vill vara med? Det är 
inte för sent, hör av dig till Ulf Ossiannsson.

Moln men glada miner på Strandens dag
Ett härligt gäng träffades i trädgården för 2016 års första 
Strandens dag.
 Den strålande solen höll sig borta. En molnig och lite 
kylslagen dag blev det men inget regn. Perfekt trädgårds-
väder alltså. 
 Omkring 30 personer hittade ut och vi hann med allt 
som skulle göras, åt klassisk Strandens dag-korv och 
hade trevligt. Bra jobbat!

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


