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Kom och välj första styrelsen!
Den 15 maj blir det föreningsstämma. För
första gången ska föreningen välja en helt egen
styrelse, i samband med att HSB lämnar över
husen till de boende.
Valberedningen kommer att ge förslag på namn
till styrelsen, och en formell kallelse skickas ut i
god tid före stämman.
Mötet hålls i Östertälje båtklubb. Vi börjar med
kaffe och dopp kl 18.30. Själva stämman börjar kl
19.
När den formella delen av mötet är avklarad,
med revision och val, så tänkte styrelsen bjuda in
till en öppen diskussion då alla kan ge förslag och
tips till den nya styrelsen.

Hemsidan är invigd
Nu är vår hemsida igång. Bland annat finns det en
länk till en karta som man kan tipsa inresande
gäster om, så att de hittar till Viksäng Strand.
Fiffigt, va?
Föreningens trivselregler har också lagts ut,
och alla gamla informationsblad från styrelsen.
Tanken är att sidorna under året ska byggas ut
med fler texter och bilder.
Kolla www.hsb.se/sodertalje/viksangstrand.

Med sekatör och glatt humör
Torsdagen den 8 maj blir det städdag kring
våra hus. Vi tänkte bland annat röja lite sly,
plocka skräp och göra i ordning vid grillplatsen nere i näktergalslunden.
Samling vid lusthuset kl 17.30. Grillen tänds
18.30. Föreningen bjuder på korv med bröd. Den
som vill grilla sin egen middagsentrecôte kan göra
så.
Ta gärna med sekatören och en kratta eller
räfsa om du har.

Lediga bilplatser under tak
Det finns fortfarande några lediga parkeringsplatser för den som vill hyra. Hör av dig till vicevärden om du är intresserad. Kontaktuppgifter här
nedan.
För visst är det bra om vi har gästplatser som är
lediga för våra gäster?

Konsten att öppna porten
Du vet väl att du kan öppna porten med hjälp av
din telefon?
Om någon utifrån vill hälsa på så kan de ringa
på porttelefonen, du svarar uppe i lägenheten och
trycker på ”stjärna”. Då ska portlåset öppnas där
nere.
Det elektroniska låssystemet är genialt… när
det fungerar. Styrelsen och vicevärden fortsätter
att trimma in systemet. Bland annat har tidningsbudet inte kunnat ta sig in i port nr 26 under några
dagar, men det ska vara åtgärdat nu.

Rätt att glasa rätt
Ångrat dig när det gäller inglasning av balkongen?
Föreningen har ett stående byggnadslov för
ytterligare inglasningar, fram till år 2011. Men
kolla först med vicevärd eller styrelse, eftersom vi
strävar efter att husen ska se enhetliga ut.

Vicevärd:
Jan Gillblad, expedition port 18, måndagar ojämna veckor
kl 18-19, 554 226 16,
jan.gillblad@sodertalje.hsb.se
Styrelsens ordförande:
Sören Lekberg, 070-574 51 10,
soren.lekberg@bredband.net
Styrelsemedlemmar som bor i Viksäng Strand:
Barbro Nordlund, port 16, 550 193 16,
barbro.nordlund@bredband.net
Jesper Appelberg, port 20, 550 805 70,
appelberg@bredband.net
Pavo Dzoic, port 22, 550 113 99, fam.dzoic@hotmail.com
Roland Cox, port 26, 550 888 85, roland@cox.nu

