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Trädgården fick spabehandling under Strandens dag.

Årsmöte har ägt rum
Årsredovisningen är klubbad och klar. 
Årsstämman blev en välbesökt tillställning. Ingen 
förändring i styrelsen gjordes däremot tackades Arne 
Lindqvist av som revisorssuppleant och istället valdes 
Greger Flodqvist in. Den heta diskussionen under 
minglet efter stämman blev planerna för ombyggna-
tion av Östertälje-området. Årsredovisningen samt två 
yttranden från föreningen till kommunen angående 
planerna för Östertälje finns att hitta på vår hemsida, 
www.viksangstrand.se. För den som vill följa bygget av 
Igelsta Strand kan man för att få nyhetsbrev anmäla sin 
mejladress till pex@sodertalje.se.

Sista nyhetsbladet i brevlådan
Framöver kommer anslagstavlorna och mejl vara 
främsta informationskällorna.
För att spara både på bostadsrättsföreningens och na-
turens resurser har vi nu beslutat att helt sluta dela ut 
Strandens Nyheter i brevfacken. Istället kommer Stran-
dens Nyheter att skickas ut via mejl samt sättas upp på 
anslagstavlorna i trapphusen och i hissar. Ni som inte 
fick det här bladet i mejlinkorgen kan anmäla er mejla-
dress genom att mejla Strandens Nyheter. För den som 
ändå vill ha bladet hemma och inte har tillgång till da-
tor kan vi fixa en utskrift. Prata med någon i styrelsen 
eller lägg en lapp i styrelsens postfack i port 18.
 
Slut på p-platser
Arbete att få till fler pågår.
Nu är alla parkeringsplatser uthyrda, det betyder att för 
tillfället finns inga korttidsparkeringar att hyra men fler 
parkeringsplatser planeras.

Strandens dag i våras och sommar
En produktiv lördagförmiddag och onsdagkväll.
Det blev en välbesökt Strandens dag i våras där ny jord 
och bark lades på planteringarna. Mycket blev gjort, 
flaggstången putsad, borden avtorkade, trädgårdsarbete 
och de nya maskrosplockarna invigdes. Sommarkvällen 
blev solig och också välbesökt.

Trädgårdskvällarna är i full gång
Att hänga med grannarna under sommarkvällarna 
är alltid lika mysigt.
Det är kul att trädgårdsgruppen har fått nya medlem-
mar. Oavsett om man vill engagera sig extra i 
trädgårdsgruppen så hjälps vi alla åt att hålla ordning 
i rabatterna. Kom med ut under trädgårdskvällarna, 
vilka kvällar det är finns uppsatt på anslagstavlorna 
samt på hemsidan.

Rykande diskmaskin
Var uppmärksamma på era vitvaror.
Vi har haft en händelse med en havererad diskmaskin 
i en lägenhet vilket såklart inte är roligt. Vi ser det som 
en påminnelse om att vitvarorna börjar bli till åren, 
åtminstone i de lägenheter där de har varit med sen 
första inflytt. Det kan vara läge att kontrollera sina 
vitvaror och vara uppmärksam på eventuella avvikelser 
när de sätts igång så att inget oönskat uppstår.

Lock på sopkärlen
För att undvika små oönskade besökare i området.
Som ni kanske har noterat har det tillkommit lock på 
sopkärlen. Det är till för att skadedjur inte ska ta sig in 
och mumsa på avfallet. Det är alltså viktigt att locken 
hålls stängda annars gör de inte mycket nytta och vi får 
svårt att utvärdera gnagdjursbekämpningen som pågår.
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