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VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT SPÄNNANDE ÅR I BRF VINGEN! 
 
 
Det är mycket på gång. Vi ska bygga om förskolan på Piloten till lägenheter. Vi ska renovera 

Gondolens gård. Ny utebelysning är på gång på samtliga gårdar m.m. Vi sätter dessutom i 
gång en arbetsgrupp som ska vara med och lämna synpunkter kring tvättstugorna som ska 

börja renoveras nästa år. 
 

Inte minst påbörjar vi arbetet inför årets föreningsstämma i maj! 

 

 

 

MOTIONSDAGS 
 

Nu är det tid att lämna in motioner till vår föreningsstämma  
som kommer att hållas den 21 maj. 

 
Att skriva en motion är inte svårt. Tänk på att uttrycka dig på  
ett kort och kärnfullt sätt med ett tydligt yrkande på vad du vill  

uppnå. 
 

Skicka din(a) motion(er) till vår mejladress info@vingen.com eller  
lägg dem i brevinkastet i styrelselokalen på Gondolgatan 10.   
Man kan också skicka med post till samma adress. 

 
Sista dag för motioner är 28 februari 2018. 
 
OBS! Föreningsstämman hålls 21 maj. 

                 

Boka kvällen! 
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MILJÖRUMSINFORMATION 

 
Stort TACK till alla som har hjälpts åt med 
att få nya Miljörummet att fungera så väl! 
Under julhelgen riskerade det att bli kaos i 

Miljörummet pga. stora volymer av papper 
och glas slängs då. Men tack vare att inte 

alla slängde papper mm på 
julafton/juldagen så uteblev kaoset.   

 
Från 1/1–2018 så har vi en ny entreprenör 
som heter Bodab för tömning av vårt 

Miljörum samt tidningscontainrar.  Vissa 
inkörningsproblem kommer säkert att 

uppstå, men än så länge har det fungerat 
tillfredställande. De kommer att använda 
sig av miljövänligare fordon, och sortera 

avfallet lokalt vilket är bra. 
Tyvärr har det återigen börjat dyka upp 

avfall som absolut inte får slängas i 
Miljörummet, bl.a. bildäck, soffa och 
byggmaterial. Detta gör tyvärr så att vi får 

dyra extrakostnader, och det är verkligen 
bortkastade pengar! Inom kort kommer 

därför kameror att sättas upp i 
Miljörummet. Informationen från dessa 
kommer endast att användas om grava 

överträdelser mot avfallsreglerna inträffar. 
Om någon slänger otillåtet avfall, riskerar 

den som har slängt det att få betala hela 
hanteringskostnaden.  
 

För att säkerställa hur informationen som 
kamerorna samlar in används, så har en 

kamerapolicy (se nedan) tagits fram av 
styrelsen. Ser du någon som slänger 
felaktigt avfall i Miljörummet eller utanför, 

så be den personen att göra rätt så att vi 
slipper höjda avgifter! 

 
Det är mycket viktigt att vi fortsätter att 
hjälpas åt och sortera rätt, riva/platta till 

ALLA kartonger, även små. Viktigt att även 
rengöra livsmedelsförpackningar innan de 

slängs! Vid osäkerhet så finns hjälp på 
Vingens hemsida, och även på svoa.se 

(sopsortering A-Ö). 

 
Är du intresserad av att delta i 

Sopgruppens fortsatta uppdrag? Eller kan 
du tänka dig att ägna någon timme till att 

bemanna Miljörummet, och hjälpa  
 
 

 
 

 
 

boende att sortera rätt? Anmäl dig till 
Sopgruppen på sopor@vingen.com 

 
Per Samuelsson, miljöansvarig i brf. Vingen                                

 
 

POLICY FÖR KAMERAÖVERVAKNING I 

BRF VINGENS MILJÖRUM 
 
Syftet med kameraövervakning i Brf 
Vingens miljörum är att förhindra den 

slarviga hanteringen av avfall och 
grovavfall som under längre tid inneburit 
stora kostnader för föreningen.  

Beslut om kameraövervakning togs vid 
styrelsemöte 2017-12-05 i samband med 

att miljörummet flyttades till nytt utrymme. 
Styrelsen ansåg att övervakningsintresset 

väger tyngre än den enskildes 
integritetsintresse. 
 

Övervakningen sker endast av de personer 
som befinner sig i miljörummet. 

Granskning av inspelat material sker 
endast efter indikation på missbruk av 
sorteringsmöjligheterna som t ex 

lämnandet av miljöfarligt avfall, färg, 
byggmaterial, vitvaror och även 

skrymmande föremål t ex soffor, sängar 
eller möbler. Felsorterat avfall kommer 
forslas bort, och den som lämnat avfallet 

kommer att få stå för kostnaden 
Inspelat material lagras i 14 dagar och 

raderas därefter automatiskt.  
 
Vid utredning av enskilda händelser kan 

berört material sparas längre. Ett 
begränsat antal personer ur styrelsen har 

tillgång till materialet. 
 
Information finns tillgänglig i form av 

skyltning i anslutning till det övervakade 
området. Övervakningen sker i enlighet 

med gällande lagstiftning, 
Kameraövervakningslag 2013:460.                                
  

mailto:sopor@vingen.com


 

 

 

SENIORKLUBBEN 
 
Seniorklubben är till för alla 55+ som 

bor i Vingen. Seniorklubben träffas 1 
gång i månaden i Föreningslokalen på 

Pilotgatan 13. 
 
 

 
 

 
 

Årets första medlemsträff är onsdagen 
14/2 kl 14.00 med bl a information om 

vårens aktiviteter. 
 

Välkommen! 
 
Gun Åberg 

Seniorklubbens ordförande 
 

__________________________________________________________________ _

   

 

OMBYGGNADEN AV FÖRSKOLA OCH 

NUVARANDE FÖRENINGSLOKAL TILL  

LÄGENHETER OCH NYA 

FÖRENINGSLOKALER 
 

Ombyggnaden av förskolelokalerna på 

Pilotgatan 28 och Pilotgatan 13a går vidare. 

Tidigare under hösten har föreningen 
beviljats bygglov för ombyggnaden till 
lägenheter och det innefattar även 

skapande av nya föreningslokaler.  
 

Efter avklarat bygglov har vi, till konsulter, 
gått ut med anbudsförfrågningar för 
projekt- och byggledning. Vi fick in 6 anbud 

och HSB konsult AB bedömdes av styrelsen 
ha lämnat det mest fördelaktiga anbudet. 

Kontrakt är tecknat och projekteringen har 
börjat. Projekteringen och anbudsförfrågan 
till byggentreprenörer beräknas vara färdig 

i slutet av mars.  
 

Därefter skickas anbudsförfrågningar ut till 
ett antal byggentreprenörer som får cirka 1 

månad på sig för att lämna anbud. Efter att 
vi utvärderat anbuden kommer en 
entreprenör att utses och vi räknar med att 

arbetena kommer igång i månadsskiftet 
maj/juni.  
 

Gunnar Karlsson 
Underhållsansvarig 

 

 

 

 

 

 

VÅRENS MÖTESDATUM 
 
ÖPPET HUS 

 
5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6 

 
FÖRENINGSSTÄMMA 

 
21/5 

 
STICKKAFÉ 

 
7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 5/6 

 

 
 

VI SÖKER INTRESSERADE TILL NYA 

ARBETSGRUPPER 

 
Är IT-frågor din grej? Allt från hemsida 

till bredband? I så fall vill du kanske 
medverka i vår arbetsgrupp som jobbar 

med föreningens och styrelsens IT-
frågor. Anmäl dig till it@vingen.com. 

 
Tvättstugor 

 
Om ca ett år ska vi påbörja 

renoveringen av samtliga våra 45 

tvättstugor. Därför är det hög tid att 
börja planera inför detta.  Brinner du 

för tvättstugefrågor så är detta något 
för dig. Anmäl dig till 

tvatt@vingen.com. 
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Minst 

529  

förmågor 
 

Alla kan bidra. Alla är välkomna. Att sitta i en styrelse innebär inte att man måste ha 

spetskompetens. Med ett engagemang och sunt förnuft kommer man långt. Alla insatser är 

värdefulla och allas kunskaper är tillgångar. Så var med och förändra, vem du än är.  

 

Engagera dig i ditt 

boende! 

 
Dela med dig av din kompetens i styrelse, gårdsgrupper eller någon av våra arbetsgrupper! 

Vill du veta mer om vad det innebär: 

 

Kontakta oss i Valberedningen redan idag! 

valberedning@vingen.com alt 0735-113666 
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