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Möte med mat med mera
Snart är det dags för årsstämma med vår bostadsrättsförening. Det blir möte med mat.
Det händer måndagen den 12 maj kl 18, i Östertälje
båtklubbs stuga.
Efter de vanliga punkterna om ekonomi och val av ny
styrelse så bjuds alla som vill på en lättare måltid. Skicka ett mejl om du vill äta, så vet vi hur mycket vi ska
beställa. (roland@cox.nu)
Alkoholfri dryck serveras. Den som vill ha öl eller vin
får köpa till självkostnadspris, så ta med några 20lappar!

Samma gamla teve
Föreningen har erbjudits att abonnera på kabelteve
från ett par olika leverantörer, men styrelsen fastnade för att behålla Comhem.
Bredbandsbolaget som idag levererar vårt bredband
och telefoni ville även ta över teveservicen. Det lokala
företaget C-Sam kabelteve har också hört av sig med en
paketlösning.
Styrelsen har dock kommit fram till att Comhem blir
bäst. Den lösningen är något billigare eller likvärdig, vi
kan behålla Bredbandsbolaget för internet – som vi är
nöjda med - och behöver inte byta ut teveboxarna.
Förhandlingen med Comhem ledde även till att vi fick
sänkt pris hos dem. Föreningen sparar från nästa år
25.000 kronor om året jämfört med idag.

Ännu mera bilfritt – med bom
Snart kommer det upp vägbommar som spärrar av
gångbanorna på sjösidan.
Bilar har trotsat förbudsskyltarna och gjort miljön
mindre trivsam och mer trafikfarlig.
Främst för barnens skull ska den sidan vara bilfri, och
eftersom det finns portar och tillfarter även på garagesidan så anser styrelsen att det är onödigt att köra in bland
de gående.
Det blir bommar i varsin ände av huslängan, och en
mellan längorna. Bommarna kommer att kunna öppnas
av räddningsfordon.

Skylt på gång
Styrelsen har beslutat sätta upp en skylt vid infarten,
som PR för vårt område.
Skylten ska visa på närheten till Östertälje station,
Stockholm, Södertälje centrum och som kuriositet någon
känd turistort i Europa.

Snart dags igen för trädgårdsmys och sotiga korvar!
Strandens Dag händer lördag den 26 april kl 10-12.

HSB-koden anammad
HSB har beslutat om en ”kod”, ett antal regler för
hur en bra bostadsrättsförening bör fungera.
Där står till exempel att verksamheten ska vara öppen
och demokratisk. Formuleringarna går lite längre än
regelrätta stadgar.
Styrelsen för Viksäng Strand har gjort koden till sin,
med några undantag. Koden och avvikelserna finns att
läsa i dokument på hemsidan, titta i menyraden under
Föreningen/Dokument.

Olustigt i lusthuset
Vårt fina lilla lusthus har fått ta en del stryk på
sistone.
Stugan har utsatts för skadegörelse och nedskräpning.
Styrelsen hoppas att vi alla kan hjälpas åt att hålla ett
öga öppet så att vi kan behålla den här fina möjligheten.
Nyckeln hänger numera på en spik i Bokhörnan, intill
tvättstugan i port nr 18. Där kan vem som helst som bor
i Viksäng Strand låna den och använda lusthuset för
fika, middag, möten eller vad som helst.

Besök vår hemsida: www.viksangstrand.se

Kanalen breddas

Kort sagt…

Sjöfartsverket planerar att bredda och fördjupa
Södertälje kanal för att större fartyg ska kunna
trafikera Mälaren.
Slussen ska breddas och förlängas, och kanalen ska
muddras. Arbetena kommer att bullra och orsaka andra
störningar, och därför behandlas planerna nu av Markoch miljödomstolen.
Sjöfartsverket räknar med att komma igång med
arbetena under 2015.

 En pulversläckare till gästrummet ska köpas in.
 Under våren byts sanden i sandlådan ut så att den
hålls fräsch för telningarna.
 Trädgårdsgruppen planerar att göra något åt sittgruppen utanför nr 26, som ser lite ”kal” ut.
Kanske en buskplantering.
 Till sist lite reklam: Alla medlemmar i HSB har rabatt
hos Fonus. På hemsidan fonus.se kan du läsa mer
och hämta en värdecheck på 500 kr.
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