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Strandens dag höst

Den 1:a oktober blir det grannskapsträff.
Nu är det snart dags att samlas och fixa fint inför
vintern. Lördagen den 1:a oktober kl 10-12 träffas alla
grannar vid lusthuset för att fixa det sista i trädgården
och göra fint i utemiljön liksom förrådsutrymmen. Dagen avslutas med korvgrillning och trevligt sällskap.

Snart kommer hösten…
Håll koll på det du ställer på balkongen.
Sommaren har hållit i sig länge och det tackar vi för
men i och med att vi går mot höst blir det blåsigare och
balkongerna blir bortglömda. Se till att inte ha saker
kvar på balkongen som kan falla ned och bli fara för
grannarna.

Cykelrensning

Vi kommer att rensa cykelställen på cyklar som har
övergivits.
De cyklar som ser övergivna ut kommer att märkas upp
under v. 37. Under v. 38 - v. 39 kan ni kontrollera så att
era cyklar inte fått någon uppmärkning och har de det
fast ni önskar ha dem kvar kan ni ta bort märkningen.
Rensningen görs i samband med Strandens dag den 1:a
oktober.

Cykelförråd

En skål för Viksängs Strand!

Gästparkeringarna

Gästparkeringsplatserna är till för våra gäster.
Vi i styrelsen håller lite extra koll på gästparkeringarna
för att se så att de används av boendes gäster och inte
andra.

Strandens nyheter via mail

Förundersökning angående låsta cykelförråd har
tagit sin början.
Inbyggning av cykelställen har diskuterats mycket och
på årsstämman i år beslutades att en grupp skulle titta
vidare på möjligheterna och komma fram med kostnadsförslag. Den gruppen är nu skapad och ett första
möte är på gång.

För att spara på naturen kan ni nu välja att få Strandens nyheter via mejl istället för i brevlådan.
För att anmäla er e-postadress mejla till
strandensnyheter@gmail.com och skriv lägenhetsnummer i mailet (föreningens nummer 1-89 som står på
postfacket).

Elbilsstolpar

Nu har de röstats igenom på två stämmor.
På extra stämman den 4:e september röstades de nya
stadgarna igenom. Tills dess att de blir formellt giltiga
finns både de gamla och de nya att läsa på hemsidan
www.viksangstrand.se.

Elbilskollen pågår också.
Arbetsgruppen jobbar för fullt för att få ut frågor till
boenden angående elbilar så håll utkik i brevlådan.

Nya stadgar
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10-årsjubileet

Med entusiastiska deltagare och det lilla extra.
Nu har firandet av föreningen ägt rum. Det blev en
fantastisk tillställning med rafflande tiokamp, tipspromenad, mingel, livemusik och hembryggt jubileumsöl.
Firandet tog sin början direkt efter stämman med jubileumstårta samt en sång till Viksängs Strand. För sången
hade Haldo Näsström med dottern Carina ändrat texten
till “Stockholm i mitt hjärta” till “Stranden i våra hjärtan”. Sången sjöngs flertalet gånger under kvällen och
kanske kan det bli en tradition att fortsätta sjunga den
vid speciella tillfällen?
På tipspromenaden som handlade om föreningen och
området hade vinnande laget alla rätt + exakt rätt på
utslagsfrågan och extra information angående utslagsfrågan. Mycket imponerande. För övrigt hoppas vi att alla
deltagare numera har lärt sig var man bokar gästrummet, vem som är vice ordförande samt hur hög den
högsta Igelstaskorstenen är (140 m för er som ej var
med).

Middagen avslutades med ostbricka och livemusik

Fler bilder från tillställningen finns på Viksängs Strands
hemsida: www.viksangstrand.se.
Tog du bilder under dagen som du vill dela med dig av:
mejla strandensnyheter@gmail.com eller hör av dig på
annat sätt till Matilda Moritz i port 16.

Väl till middagen minglades det friskt och livemusiken
med två gitarrer och en handtrumma bidrog till den
trevliga stämningen. Tack alla som hjälpte till att ro
dagen i hamn samt för er som bidrog med god stämning
och entusiasm.

Festfixargruppen sjunger Stranden i våra hjärtan

Vem söker du?

Det vinnande laget i den prestigefyllda tiokampen

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
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