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Från vänster: Per Samuelsson, Brita Zellhann, Emilija Mandri, Krister Norlin, Cathis Neidenmark, Göran Vogel,
Gunnar Karlsson och Mary Ann Sörensen

Brf. Vingens styrelse 2016-2017

Vid Föreningsstämman 24 maj omvaldes Gunnar Karlsson, Cathis Neidenmark
och Göran Vogel på två år. Nyval på två år av Per Samuelsson och Emilija
Mandri. Brita Zellhann och Mary Ann Sörensen har ett år kvar av
mandattiden. Krister Norlin är HSB:s representant och utses direkt av
HSB.
Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman omvaldes Mary Ann
Sörensen till ordförande och Göran Vogel till viceordförande.
Övriga val framgår av kontaktlistan som finns på anslagstavlan i ditt
trapphus. Där hittar du även kontaktuppgifter till styrelseledamöterna.
Stämmoprotokollet bifogas.
___________________________________________________________________________________________
Kontaktuppgifter:
Styrelse
info@vingen.com
Besöksadress: Gondolgatan 10, 128 32 Skarpnäck
Flygbladet: flygbladet@vingen.com

"TYCK TILL"

BOLLSPEL PÅ GÅRDARNA

- ett mycket bra hjälpmedel i
kontakten med stadsdelen

Vi påminner, återigen, om de regler
som finns för bollspel på våra
gårdar. (Läs gärna på hemsidan).
Små barn, upp till förskoleålder, får
gärna roa sig med bollspel på våra
gårdar. Men de större barnen får
faktiskt bege sig ut på bollplanen
vid skateparken eller till någon
annan bollplan. Våra gräsmattor är
inte gjorda för tufft bollspel och
våra juniorer spelar nog tuffare än
deras föräldrar tror. Dessutom tar
buskar och växter stryk när bollarna
far in i dem och det finns lite för
många fönster i bottenplan som kan
få en boll på sig. Dessutom kan det
vara obehagligt för passerande eller
de som bor på bottenplanen när
bollarna kommer farande.

Många frågor som berör oss boende
i föreningen är kopplade till
stadsdelen och skötseln - eller
misskötseln - av den. Om du vill
vara med och påverka, framföra
dina synpunkter, anmäla något som
är trasigt eller fel t.ex så finns det
ett utmärkt hjälpmedel i form av en
internetsida för dator eller mobil:
För dator: www.stockholm.se//Tyck-till-om-stadens-service
För mobil finns en "app"
(applikation) att ladda ner som
heter "TYCK TILL"
Undertecknad använder denna sida
flitigt och så gör även vår
trädgårdsentreprenör, som ju rör
sig mycket i området.
Gör det gärna ni också! Ju fler
enskilda medborgare som hör av sig
med synpunkter desto bättre.
VART TOG ALLA VÄXTER
VÄGEN?
Ni som fick era trapplotter
renoverade förra året undrar säkert
vart alla växter, som skulle
planteras där, tog vägen. Kylan
kom snabbt i höstas så vi valde att
avvakta med planteringen till denna
säsong, för att inte riskera att
perennerna inte hann etablera sig
innan vintern.
Innan midsommar skall dock alla
växter vara på plats. Även de som
ska planteras på de nu senast
renoverade lotterna.
Sedan hoppas vi att de sedan ska få
en lagom solig och fuktig sommar
så att de trivs riktigt bra!

Så vi ber vänligt att ni respekterar
detta! Vill ni ha barnen under
uppsikt så får ni helt enkelt följa
med dem ut från gården.
KOMMANDE ASFALTERING AV
STYRSPAKENS OCH
FALLVINDENS GÅRDAR
Dessa båda gårdar skall ju
asfalteras i år och i samband med
det görs en del upprustning av
planteringsytorna också.
Trivselträdgårdar kommer att
påbörja detta arbete nu under
sommaren och därefter sker
asfalteringen. Exakt tidsplan är
ännu inte fastställd. Men så snart vi
har all information klar så kommer
berörda gårdar att få ordentlig
information.
Vi är medvetna om att det kommer
att bli lite stökigt för er som bor på
gårdarna - och kanske till viss del
även för omkringboende - men vi
hoppas på ert tålamod.
Cathis Neidenmark

UTVÄRDERING GRINDAR
Under 2015 beslutade styrelsen för Brf
Vingen att montera grindar på passager till
två gårdar – Piloten och Fallvinden.
Bakgrunden till detta är en motion till
årsstämman från boende på Piloten. Syftet
var att öka trivsel och trygghet för våra
medlemmar samt att minska skadegörelse,
störningar samt ovälkomna gäster till våra
gårdar. En av grundtankarna är att värna
om vår närmiljö och att det är
medlemmarna som äger den.
En projektgrupp tillsattes som kartlade alla
passager för bedömning av behovet av
grindar. Samtidigt begärde projektgruppen
in synpunkter från medlemmar via
information i trapphusen och flygbladet.
Även fd gårdsombud ombads att komma in
med synpunkter.
Utifrån detta beslutades att sätta upp
grindar på de mest utsatta passagerna på
gårdarna Piloten och Fallvinden – utan att
stänga igen gårdarna helt. I två passager
på respektive gård sattes inte grindar upp.
Resultat:
Piloten
Uppskattningsvis är den stora majoriteten
av medlemmarna på Piloten nöjda - även
Tornadoskolans förskola som huserar på
gården. Bl a har nedskräpningen av gården
minskat markant. Dock har det visat sig att
vissa barn åker på grindarna när de
öppnas.
Inga negativa synpunkter från
medlemmarna på Piloten har inkommit.
Fallvinden
Det har blivit betydligt lugnare på gården
sedan grindarna monterades.
Nedskräpningen har minskat betydligt
och genomfartstrafiken mellan Pilotgatan
och Skarpnäcksgången av
obehöriga har upphört. Dessutom har det
blivit säkrare för barnen med tanke på att
Pilotgatan är en trafikerad gata.
Dock har några medlemmar på gården
reagerat negativt. Kontentan av kritiken

är att det blivit besvärligare att gå till
garaget eller Konsum. Några har också
tyckt att grinden mot Skarpnäcks-gången
inte behövts och att allmänheten visst
måste kunna passera över våra gårdar. Det
bör påpekas att det är föreningen/
medlemmarna som bekostar skötseln av
gårdarna – inte kommunen.
Några boende på andra gårdar har oroat
sig över att Vingen håller på att bli en
”gated community” vilket inte stämmer.
Det finns fortfarande minst två passager
utan grindar till varje gård.
Några övriga kommentarer från
medlemmar:
-Vi som bor här ska äga våra gårdar och
trivas där
-Vi vill ha fler grindar
-Innan grindarna sattes upp funderade vi
på att flytta pga. problemen, men nu
kommer vi aldrig att flytta
-Logistiska problem för barn som vill röra
sig mellan gårdarna
-Ökade klassklyftor med grindar
-Problemen sedan grindarna sattes upp har
förflyttats till Styrspaken
-Svårt för handikappade personer med
grindar
-Allmänheten måste få kunna passera våra
gårdar
-Grannsämjan och grannsamverkan
minskar med en fysisk grind
-Det som lockade oss att flytta till
Skarpnäck var att det är så bilfritt att barn
kan röra mer fritt.
Projektgruppen för grindar/ Brita Zellhann,
Per Samuelsson, Göran Vogel

ÅRETS GARAGESOPNING – ETT
MISSLYCKANDE
Trots bra planering blev
garagesopningen inte bra i år.
Entreprenören (som under förra årets
gjorde ett mycket tillfredsställande
jobb) hade misslyckats med att pricka
in våra två städdagar.

Därför fanns inga maskiner till hands så
de var tvungna att sopa för hand.
När vi upptäckte det, var det alldeles
för sent att blåsa av åtgärden. Ska
tilläggas – Brf. Vingen har inte
fakturerats för arbetet!
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Vid föreningsstämman avtackades Bo Modin, Bo Ericson, Yngve Sandqvist, Bitte
Engzell, Jan Karpe och Britt Dahlin för sina strålande insatser för Brf. Vingen.

Vet du att två av våra gårdar är på Facebook?
Sök på Vi i Vindstruten eller Gårdsgruppen Gondolen så hittar du dom.
Grupperna är till för alla som bor på dessa gårdar.
Där kan man ta del av information, diskutera och planera gemensamma
aktiviteter.
Ska inte din gård vara med?

