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Strandens dag höst

Ännu en lyckad Strandens dag har ägt rum.

En solig och varm höstförmiddag samlades vi för att
sopa ingångarna, klippa buskar, rensa i rabatter och
finputsa miljörummen. Sedan blev det grillad korv och
godis tillsammans med alla mysiga grannar tills molnen
tagit över.
Bilder från dagen hittar du på www.viksangstrand.se

Insamling av regnvatten

Till nästa sommar ska vi vara redo för torka.

Ett arbete har påbörjats att se över möjligheten att
samla in regnvatten från stuprören. Arbetet leds av
trädgårdsgruppen och vi hoppas kunna installera något
innan nästa sommar för att vara redo inför ett eventuellt
bevattningsförbud. Vi ser även över möjligheterna till
solskydd för lekplatsen.

Träffa vicevärden

Nya besökstider sitter anslagna.
Vår vicevärd Jan Gillblad besöker oss ca en gång per
månad. Den nya besökstiden är kl 17.00-17.30.
Datum och tid finns också på hemsidan och utanför
styrelserummet i port 18 (där besöken även sker).

Cykelstölder

Tjuvarna har varit på jakt igen.

Tyvärr är det många som har blivit av med sin cykel
på sistone. Att ha ett ordentligt lås tycks inte fungera
om man har en fin cykel. För den som är rädd om sin
cykel rekommenderar vi att den ställs i förrådet eller på
balkongen.

Alla hjälptes åt på Strandens dag höst!

Besiktning av fastigheterna

Det ser bra ut men lite småsaker att reda ut.
Den årliga genomgången av fastigheterna har utförts.
Lite enklare underhåll behöver utföras vilket kommer
göras framåt vårkanten. Det upptäcktes även att de
flesta portarna inte går att ställa upp. Möjlighet till en
ny konstruktion för uppställning av dörrar ska ses över.
I planen för nästa år finns även spolning av stammarna.
Ett tips från styrelsen är att på ett billigt och miljövänligt sätt underhålla avloppet genom att använda ättika
och bikarbonat och utnyttja miljötratten såklart.

SN På hemsidan finns nu ett separat dokument om
vilket ansvar du har för ditt husdjur.

Trivselreglerna uppdaterade

Vad får man göra och hur?
Trivselreglerna har uppdaterats för att förtydliga och
förbättra. Ett förtydligande är informationen om
kolgrillning. Det har gjorts ett tillägg om att filtar,
sängkläder, mattor och liknande ej ska skakas från
balkonger då det som faller ur landar på grannens
balkong. Antalet gästparkeringsplatser är också uppdaterade i och med att de närmast perennrabatten numera
är boendeparkering (kontakta vicevärd vid intresse).

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
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