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Igelsta Strand växer fram
Vår utsikt förändras nu en vecka i taget.
Skanska tänker så småningom ha byggt 500
bostäder längs stranden mot Igelsta.
Just nu saneras gifter från sågverkstiden
bort ur marken, man drar avloppsledningar,
förstärker stranden och annat.
Själva bygget ska komma igång under 2019,
med första inflyttning 2020.
Man kan följa bygget på kommunens
hemsida, sodertalje.se.

Tyvärr inget bad i viken
Det blir inga badbryggor vid Igelsta Strand,
bara ”solbryggor”. Det är sedan länge
badförbud i viken, dels på grund av gamla
föroreningar på bottnen, dels för att farleden
ligger så nära, enligt miljökontoret.

Konsten att behålla cykeln
Det stjäls en del cyklar i området. Styrelsen
jobbar på olika sätt med att minska risken.
Du kan också göra mycket själv. Några tips:
• Ställ in hojen i ditt källarförråd eller på
balkongen.
• Köp ett lås till, ett godkänt och kraftigt.
• Lås fast bakhjulet i cykelstället.
• Förfula cykeln. Kladda färg på den, sätt
tejpbitar, gravera in personnummer.
(Låna gärna elektrisk gravyrpenna av
roland@cox.nu.)
• Ta en extra försäkring.
• Fäst en GPS-spårare på cykeln, se den i
mobilen. (Kan kosta en tusing.)

Säkrare mot brand
Styrelsen tackar för vänligt bemötande när
vi knackade på och bytte batterier i brandvarnarna.
Undvik att ladda mobilen och ”paddan” och
köra maskiner när du inte är hemma.

Janne blir digital
Vår eminente vicevärd Jan Gillblad har mest
suttit ensam på sina kvällar hos oss. Efter den
22 oktober övergår han till att enbart träffas
via mejl och telefon. Se nedan.

Kort sagt
•
•

Elpriserna har gått upp, vilket kommer
att synas på vars och ens ”hyreslapp”.
Avloppsjobbet är klart. I vår tas provisoriska trälock bort vid lusthuset. Vi tar
nu över och sköter grönytor som vanligt.

Strandens Dag vill ha dig!
Ivrig att kratta löv och rensa ogräs, eller bara
sugen på att umgås med grannarna och träffa
styrelsen?
Hur det än är så är du välkommen på Strandens Dag lördagen den 29 september. Start kl
10, korvgrillning kl 12.
Som tidigare meddelats kommer eventuella
cykelvrak att tas bort på städdagen.

Vem söker du?
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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