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Den nya styrelsen. Från vänster Agneta Strömbäck, Yvonne 
Haglund, Matilda Moritz, Christer Arvidsson, Ulf Ossiansson, 
Patrik Jedbring, Ewa Ahlzén

Boka in söndagen den 4:e september!
Föreningen har tioårsjubileum vilket vi kommer att 
fira den 4:e september med gemenskap, lekar och 
god mat.  
Kl 14 är tanken att en extra årsstämma ska hållas vilket 
efterföljs med fika, lekar och middag för alla boende 
oavsett ålder. För att festfixargruppen ska kunna plan-
era en så bra tillställning som möjligt behöver vi få in 
din anmälan snarast. Anmälan görs enligt talongen 
längst ned i detta blad.

Spännande omröstning vid årsstämman
Årsstämman har ägt rum med många inkomna 
motioner och högt deltagande.
Det blev en händelserik och spännande stämma i år. Det 
var fyra inkomna motioner och bland annat beslutades 
det att se över möjligheten att bygga in cykelställen till 
cykelförråd. Vid ett tillfälle blev det rösträkning vilket 
ledde till att motionen om solceller på taket röstades ned 
med en röst.

Nyinvald i styrelsen blev redaktör för detta blad Mat-
ilda Moritz som tar över efter grundaren till den snygga 
layouten på bladet, Sara Kvarnström. Omvalda för ny 
mandatperiod blev Ulf Ossiansson ordförande och 
Yvonne Haglund som sekreterare. Ny i valberedningen 
blev Afram Kourie.

Stadgarna för föreningen behöver uppdateras vilket 
måste röstas igenom på två stämmor, därför läggs en 
extra stämma in söndagen den 4:e september i samband 
med tioårsjubileet för att rösta om de nya stadgarna. 
Anmälan till extrastämman kommer ut i augusti.
Kolla in de nya stadgarna på www.viksangstrand.se

Sakta ned på parkeringen
För att få en lugnare och tryggare parkering kom-
mer farthinder att placeras ut.
En uppmaning till alla som har bil på parkeringsplat-
sen är att sakta ned farten inne på parkeringen då vi är 
många boende som passerar där. Farthinder utreds och 
kommer att komma så småningom. 
 
Strandens nyheter via mail
För att spara på naturen kan ni nu välja att få Stran-
dens nyheter via mejl istället för i brevlådan.
För att anmäla er e-postadress mejla till 
strandensnyheter@gmail.com och skriv lägenhetsnum-
mer i mailet.

Anmälan till tioårsjubileet den 4:e september. Mejla in nedanstående uppgifter till 
strandensnyheter@gmail.com eller fyll i talongen och lägg i styrelsens brevlåda vid tvättstugan i port 18. 
Vi vill ha din anmälan senast den 30:e juni.

Lägenhetsnummer: ..........................

Antal personer som kommer: .......................

Allergier/sepcialkost: .................................................................................................
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Strandens dag sommar
Ny dag blev nya tag.
Eftersom den planerade kvällen för sommar strandens 
dag endast erbjöd regn gjordes ett nytt försök veckan 
efter. Denna gång var vädergudarna med oss och 
det blev en fin kväll. Ett 20-tal personer var det som 
hjälptes åt att kratta, rensa, sopa, torka och städa för att 
utemiljön ska hållas trivsam i sommar. I vanlig ordning 
avslutades kvällen med korvgrill och bra diskussioner 
mellan grannarna.

Vem söker du?
Vicevärd: Jan Gillblad 
08 554 226 16, jan.gillblad@hsb.se
Ordförande: Ulf Ossiansson
08 550 630 16, ulf.ossiansson@bredband.net
Mer information om föreningen hittar du på 
www.viksangstrand.se

Korvgrillning från Strandens dag sommar

Vår fina trädgård som vi sköter så väl


