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Strandens Dag –
juliupplagan
Du som är kvar i stan: Välkommen på
sommarupplagan av Strandens Dag!
Onsdagen den 4 juli kl 18 och framåt pysslar
vi i trädgården, och sen bjuder föreningen på
grillat. Vin och öl till självkostnadspris.
Nyfiken på vad som ska hända med
perennrabatten utanför nr 16? Kom och fråga.

Det finns pengar
Föreningens ekonomi ser riktigt bra ut. Vi
passar på att amortera på lånen nu när räntorna är så låga. Ewa Ahlzén i styrelsen som
ansvarar för ekonomin rapporterar fortlöpande.

Gratis batterier till alla
Under sommaren kommer vi från styrelsen
att knacka dörr och byta batterier i alla brandvarnare. En enkel grej som kan rädda liv. En
brand är förödande och vattenskador från
släckning kan kosta multum.
Samtidigt passar vi på att tipsa om sånt man
kan göra för att leva brandsäkert.

Är vraket ditt?
Cyklar överges ibland, och styrelsen märker
ibland dem som vi uppfattar som vrak. De tas
bort, efter en nådetid.
Om du vill behålla ditt vr... din cykel, så ta
bort lappen bara. Och kanske dags att laga
den där punkan…
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Här är nygamla styrelsen

Möt nya styrelsen som fick en del nya namn
på årsmötet i maj. Fr v Roland Cox (ny), Ulf Ossiansson (ordf), Afram Kourie (ny), Ewa Ahlzén, Christer Arvidsson, Yvonne Haglund och
Agneta Strömbäck. Kontaktuppgifter och detaljer finns på anslag i portarna och på hemsidan.

P till nästan alla
De lediga parkeringsplatserna håller på att
ta slut, så sakteliga. Alla hushåll bör få
chansen att hyra en plats. Den som har två
bilar kan få vänta längre. Kontakta vicevärd
Jan vid behov.

Kort sagt
•
•
•

Du vet väl att alla protokoll från styrelse
och årsmöte finns att läsa i Bokrummet i
port nr 18.
Som du sett håller entreprenören på att
snygga till efter avloppsjobbet. Skönt
va?!
Förslag från boende leder nu till översyn
av belysningen på parkeringen, och en
ny utredning om cykelförråd.

Så skyddar vi din integritet

Vem söker du?

Även vår bostadsrättsförening är skyldig att
värna om våra medlemmars integritet, enligt
EU-direktivet GDPR.
Vi har skrivit avtal med HSB om hur de får
hantera personuppgifter, och nu finns en egen
policy för Viksäng Strand ute på hemsidan.

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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