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                                                  Snart är våren här! 
           

                                                                                         
 

 

                                        DU BEHÖVS! 
 
 
      Funderar du på om ett styrelseuppdrag kan vara något för dig? 

 
      Kontakta oss så berättar vi om hur vår styrelse jobbar. Har du kompetens  
      inom något specifikt område är det bra men engagemang är lika viktigt. 

 
     Vi behöver förstärka valberedningen, kontakta oss så berättar vi vad det  

     innebär rent praktiskt. 
 
                                                  VALBEREDNINGEN 

 
Gun Åberg    Håkan Pettersson    Yvonne Bernzon 

 
valberedning@vingen.com 

 

 

Föreningsstämman hålls 23 maj. 
 

Boka kvällen! 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Hur tar sig ambulans och brandkår hem till 
dig, efter att grindar monterats och nytt 
låssystem installerats?  

Låsgruppen kontrollerade med ambulans 
och brandförsvar i Skarpnäcks närområde, 
vad som skulle underlätta deras arbete i 

Vingen. Syftet var att kontrollera behovet 
av nycklar/taggar eftersom det tyvärr inte 
finns ett rikstäckande inpasseringssystem 

för räddningstjänst.   

Resultatet blev att idag har åtta 
ambulanser i närområdet taggar som 

fungerar både till portar och grindar. Farsta 
brandstation har tagit emot en tagg och en 

nyckel, och kan därför även ta sig in i 
många av de övriga gemensamma 
utrymmena.   

De har även fått en karta över adresserna i 
Vingen, som inte alltid är så lätta att hitta.  

Vid frågor kontakta:  

Per Samuelsson. Låsgruppen brf. Vingen. 
las@vingen.com  

 

SOPOR, SKRÄP OCH FELANMÄLAN  

I VINGEN  
 
Vi har, tyvärr, vid ett par tillfällen fått ta 

hand om större mängder kvarlämnade 
sopor utanför ett par portar. Det har verkat 
vara rester efter flyttstädningar då påsarna 

innehållit både skräp och matrester. Tack 
vare Trivselträdgårdars uppmärksamhet 

har vi kunnat härleda de som lämnat 
skräpet och fakturerat dem för städningen. 
Det största problemet är att skräp av detta 

slag snabbt drar till sig nyfikna fåglar och - 
värst av allt - råttor!! 

 
Så snälla ni som ser sådant skräp, eller 
annat skräp, släng det själva i närmaste  

 

 
 

 
 

papperskorg eller gör en felanmälan till 
fastighetsskötare så snart ni kan!! 
 

Vi är också tacksamma om ni gör en 
felanmälan om ni ser annat som inte är 

bra. T.ex skadegörelse, klotter, bilar 
parkerade på fel ställen, ungdomar som 
stör eller personer som uppehåller sig på 

eller kring våra gårdar eller i garaget utan 
synbar anledning. Ju fler felanmälningar 

om sådant vi får in desto bättre statistik på 
vad som händer i föreningen kan vi få. Det 
underlättar om vi t.ex. ska kunna be 

polisen om extra övervakning att vi har 
dokumenterade uppgifter att lämna istället 

för bara muntlig information. 
 

 

 

OBLIGATORISK 

VENTILATIONSKONTROLL (OVK) 
 
Årets OVK är nu så gott som avslutad, det 

återstår endast ett 10-tal lägenheter som 
vår entreprenör inte fått tillgång till. Vi 

kommer nu att ta kontakt med dessa 
bostadsrättsinnehavare då även dessa 
lägenheter måste kontrolleras. Resultatet 

är bra och godkänt i de flesta lägenheter 
förutom några där innehavarna gjort 

ingrepp i ventilationssystemet eller 
monterat en icke tillåten köksfläkt. Dessa 
medlemmar kommer nu att anmodas att 

åtgärda ingreppen eller byta ut 
köksfläktarna. Det är av största vikt att 

inga ingrepp görs på eget initiativ och 
att man vid byte av köksfläkt monterar 
en godkänd, annars störs 

fläktsystemet för hela fastigheten och 
matos och dålig luft sprids till alla 

lägenheter.  

OVK är en lagstadgad kontroll av 
ventilationssystemet som skall utföras vart 
tredje år. Protokollen sänds in till 

Stadsbyggnadskontoret som kontrollerar 
resultatet och om 3 år är det dags igen. 

 



 

 

 

 

GÖR DET LÄTTARE ATT RENSA 
AVLOPP I BADRUMMET 

 

Har du ofta problem med hår m.m. som 
förorsakar stopp i avloppet? Nu finns det en 
insats att köpa till såväl golvbrunnen som 

till tvättställets avlopp. 

Silen t.v. kostar kr 60 inkl. moms och 
hårfångaren kr 100 inkl. moms. Kontakta 

Christer på Felanmälan på hemsidan eller 
tel.nr. 08-604 7550.  

RUM  ATT HYRA UT? 

Som vi tidigare skrivit om har HSB 
Stockholm inlett ett samarbete med Ett tak 
två generationer, ett initiativ som gör det 

möjligt för dig över 55 att öppna ditt hem 
för studenter som söker boende. Den 
nystartade tjänsten är ett komplement till 

andra satsningar för att hushålla med 
befintliga resurser och erbjuda en hållbar  

 

 

 

 

lösning på bostadsbristen. Du som öppnar 
upp ditt hem får en möjlighet att göra 
något gott för en student och samtidigt 
någon som erbjuder sällskap och i 

förlängningen en trygghet i ditt hem. 

Om detta har intresse, kontakta Gun 
Åberg, tel. 0704-908 583 

 

 

ÖPPET HUS 

Du har väl inte glömt våra ÖPPET HUS 
tider? 

På Öppet Hus kan du träffa styrelsen, ställa 
frågor, få påskrift på papper m.m. 

Öppet Hus tider under våren: 

 
5/4 

3/5 
7/6 

 
Alla dagar kl 17-19 i Styrelselokalen, 

Gondolgatan 10. 
Du är hjärtligt välkommen! 

 

 

 
 

 

LITE MER OM SKRÄP 

 

Snart är det vår och då syns allt skräp som gömde sig under snön. 

 Det är bl.a. fimpar och pappersavfall som kommer fram.  

Ofta syns det att fimpar har slängts från balkonger och loftgångar.  

Det kan ju vara frestande att slänga ner sin cigarett i snön där ingen ser den. 

Men någon ska ju plocka upp allt skräp, och denna ”någon” kostar alltid pengar, dvs du 

och jag och alla andra får betala för det. Det är väl onödigt, eller hur? 

Vi måste vara rädda om våra fina gårdar! 

 

 



 

 

 

 

 

SENIORKLUBBEN 
 

Seniorklubben är till för alla 55+ som bor i Vingen. Seniorklubben träffas ca 1 gång i 

månaden i Föreningslokalen, Pilotgatan 13A. 
 
 

Seniorklubbens årsmöte ägde rum 8 mars. Mötet leddes på ett suveränt sätt av 
Seniorklubbens tidigare ordförande Bo Ericson. Mötet antog nya stadgar (som dock ska 

bekräftas på ännu en stämma, nämligen nästa år). Vidare togs beslut om oförändrad avgift 
under året. Gun Åberg omvaldes till ordförande. Omval likaså för Hans Svärd (sekreterare), 
Birgitta Pettersson (kassör), Marja Knuutinen (revisor), Marianne Alpsten (revisorssuppleant) 

och Kjell Varenblad (valberedning). Även Trivselsgruppen omvaldes och består av: Marja 
Knuutinen, Astrid Gimhed, Barbro Varenblad och Raili Toivanen. 

 

                       

                                                                 

               

                                      
 

 

     All information om Seniorklubbens möten och vårutflykten till  

     Wij Trädgårdar 29 maj hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus. 

Den viktiga 

ordförande-

klubban. Utan den 

kan inga beslut tas. 

Ordföranden 

har koll på 

Dagordningen! 

Valberedningen 

har ordet. Vem 

ska vi välja i år? 

Hans Svärd läser 

upp förvaltnings-

berättelsen.  



 

 

 
 

 

 
 

 


