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         VINTER                       ELLER              VÅR? 
 

 

 

Det är väl ingen tvekan om vad vi längtar efter nu!         
           
   

Men just nu, under vintern, drar vi in mycket grus              
i trapphusen. De större gruskornen lägger sig gärna            

på tröskeln in till hissen. Då går inte dörren igen  
och hissen blir stående. 

 
Vi har haft ett flertal lite onödiga "felanmälningar"  

till hissreparatören om just detta.  
Så du som åker hiss - ta för vana att kolla,  

när du kliver ur hissen, att hissdörren går igen  

efter dig. Om den inte gör det - dra med foten  
över tröskeln till hissen så att gruskornen försvinner  

och dörren kan gå igen. På detta sätt sparar vi  
gemensamt många onödiga utryckningar, många  

sköna slantar och många trista stopp.  
 

Cathis Neidenmark 
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VÅRENS MÖTESDATUM 
 
ÖPPET HUS 

 

9/4, 7/5, 4/6 
 

FÖRENINGSSTÄMMA 
 

21/5 
 

STICKKAFÉ 
 

4/4, 2/5, 5/6 
 

SENIORKLUBBEN 
 
11 april kl 14.00 

 
3 maj utflykt till Sigtuna hantverksby och 

Venngarns slott 
 
16 maj i Skarpnäcks Kulturhus 

En friluftsdag anordnas för alla 
Seniorklubbar i Stockholm 

 
30 maj 
Vi träffas och spelar boule och grillar 

 
Mer info om Seniorklubbens aktiviteter 

Kommer! 
 

 

 

FELANMÄLAN 
 
Vår felanmälan fungerar mycket bra, vår 
fastighetsskötare Christer gör ett mycket 

bra jobb och är snabbt på plats vid akuta 
händelser.  

 
Men förutsättningen för att han skall kunna 
göra ett bra jobb och vara snabbt på plats 

är att en felanmälan görs. Det kan man 
göra på vår hemsida eller per telefon 08-

6047550. På kvällar och helger anmäls 
akuta skador och fel, som inte kan vänta 
till ordinarie arbetstid för Christer, till 

Dygnet runt service per telefon 08-
187000. Inga anmälningar skall göras till 

föreningens entreprenörer för t.ex hissar 
eller garageportar. 

 

 
Stannar hissen och man blir fast så skall 

man naturligtvis använda larmknappen i 
hissen, den är direktkopplad till vår 

hissjour. 
 
Gunnar Karlsson 

 
 

KOMPOSTEN 

 
Nu är det snart dags att pensionera vår 

trogna kompostanläggning! 
Bakgrunden till att komposten läggs ned i 
maj, är att det nu finns Gröna påsen. Med 

gröna påsen så tas även biogas tillvara, 
vilket gör det till ett miljövänligare 

alternativ än vanlig kompostering. Startkit 
och påsar fås gratis på Vingens Öppet Hus, 
första måndagen i månaden mellan kl 17-

19. När du besöker styrelserummet som 
ligger på Gondolgatan 10, kan du även 

passa på att ställa andra frågor till 
ledamöterna på plats. 

Komposten kommer att få en festlig 
avslutning i maj, med lite trevligheter.  
 

Per Samuelsson 
 

 

STRÖMAVBROTT 
 
Den 5 februari drabbades Skarpnäck av ett 
strömavbrott som varade en dryg timme. 

Då det var mycket länge sedan vi 
drabbades av ett så omfattande 
strömavbrott var det en bra test på hur  

våra system fungerade. Hissarna fungerade 
precis som de skulle, det vill säga, när elen  

försvann gick de ner till entréplanet och 
stannade där. Eventuella passagerare 
kunde kliva av och de som kunde fick ta  

sig upp för trapporna. Passersystemet 
fungerade som det skulle på 3 gårdar. På 

en gård (Styrspaken) fungerade det inte 
alls och på en gård (Gondolen) fungerade 

det inte i ett hus. Felen som orsakade detta 
var ett kabelfel på Gondolen och ett 
felaktigt batteri på Styrspaken. 

Leverantören av passersystemet har 
rekommenderat årliga kontroller men efter 

detta strömavbrott så kommer vi att 
kontrollera systemet oftare. Vår 
fastighetsskötare kunde med hjälp av en 



 

 

styrelseledamot gå runt och ställa upp en 
entrédörr i varje fastighet, tyvärr missades 

2 men det löste sig där också genom de 
boende. I framtiden kommer denna rutin 

också att gälla om passersystemet av 
någon anledning slås ut, det kommer då 

vara dörrarna mot gårdarna som ställs upp. 
Garageportarna fungerade givetvis inte 
heller men de öppnades för hand av 

fastighetsskötaren och styrelseledamoten, 
en port kärvade men kom upp till slut den 

också. 
 
I övrigt tycks all ha fungerat, bredbandet 

startade igång igen, passersystemet likaså, 
hissar och garageportar gick igång igen.  

 

Gunnar Karlsson 

 

 
 

HEJ GRANNAR! 

 
Känner du till GÅRDSGRUPPEN på din gård?   

Anslag finns i portarna över vilka som ingår i 

gruppen idag, skulle du vilja ingå och delta där? 

 

-Den är en länk mellan de boende på gården 

och styrelsen i Brf Vingen 

 

-Den är till för dej och dina grannar, som 

boende i vår förening, varje gård har en 

egen gårdsgrupp, som består av ca 3-6 

boende i varje, som du kan vända dig till i 

alla frågor som rör din gård, yttre- och 

inre miljö, samt trivsel och trygghet. 

  

-Varje gårdsgrupp förfogar även över en 

trivselpeng som man kan använda och göra 

trevliga saker tillsammans, med de boende 

på gården, som t ex grilla vinter som 

sommar, anordna boendemöten i vissa 

frågor, som rör den egna gården, t ex inför 

en trapplottsrenovering, eller bara träffas 

för att prata lite om ditt boende och det 

du vill ta upp, samt ges tillfälle att lära 

känna dina grannar på gården. 

 

 

Skulle du vilja vara en del av det som 

händer i vår förening?  Gå med i din 

gårdsgruppen på din egen gård? 

 

Hör gärna av dig till mig nedan, eller kom in 

på en fika på styrelsens Öppna Hus, 

Gondolgatan 10, någon av måndagarna den 9 

april, 7 maj eller 4 juni mellan kl 17-19 så 

kan jag berätta mer 

 

Välkommen! 

 Brita Zellhann 

gardssamordnare@vingen.com 

 

 

 

PORTTELEFONEN 

 
Du vet väl att dina gäster kan använda 

porttelefonen även efter kl 21.00?  
De ringer det telefonnumret som du har 

kopplat till porttelefonen med hjälp av 
knappsatsen på porttelefonen, och trycker 
även på OK. Då ringer det i din telefon på 

samma sätt som dagtid, när gästerna 
väljer ditt namn i menyn. 

 
Har du frågor eller synpunkter? Mejla gärna 

på Las@vingen.com 
 
Per Samuelsson 

 

 

MATA FÅGLORNA, INTE RÅTTORNA! 
 
Under denna bistra vintertid är det många 

som vill hjälpa fåglarna med att lägga ut 
mat på marken.  Gör inte det! Matrester 

på marken drar till sig råttor i stället och 
det vill vi undvika till varje pris. Det finns 
fler råttor i Stockholm än människor och vi 

vill inte gärna ha alla i Skarpnäck! Vill du 
hjälpa fåglarna, mata i stället i skogen, 

genom att hänga upp exempelvis talgbollar 
i träden. Fåglarna behöver fet mat för att 
klara kylan. Sätt gärna upp fågelmatningen 

nära buskar eller grenar så att fåglarna lätt 
kan ta sig i skydd från eventuella katter 

och rovfåglar. 
 
 

mailto:gardssamordnare@vingen.com
mailto:Las@vingen.com


 

 

 

MINA TAGGAR 
 

Samtliga blå taggar går till Vingens 
entrédörrar och grindar 
 

I övrigt: 
 

Blå tagg 1 till garaget (även  
2 för den som hyr garageplats) 

 
Blå tagg 1 till gästlägenheten 
 

Svart tagg till miljörummet 
 

Grå tagg till bastu 
 
Kod till samtliga grindar  

      8713 
 
utom garaget som har egna koder. 

Dessa meddelas genom HSB 
 
OBS! När grindkoden byts meddelas 

detta i Flygbladet. 
 

 

 
 
 

 
 

 

TILL ALLA SOM LÄNGTAT EFTER ATT 

FÅ BORT DE STORA PILARNA PÅ 

GONDOL- OCH FALLVINDSGATAN 
 
Vi fick i dagarna ett mail från Parkingenjör 
Peter Mellin som, tillsammans med 

trafikkontorets arboristkonsult utrett vem 
som förvaltar pilarna på Fallvindsgatan (vid 

nr 6) och Gondolgatan (vid nr 1). Vid hans 
besök sent i höstas så stod det ideras 

parkdatabas att pilarna sköts av 
Trafikkontoret. Men man kom fram till att 
det inte stämmer då de faktiskt står på 

parkmark och då borde tillhöra 
Stadsdelsförvaltningen. 

I och med att både boende och styrelsen 
framfört önskemål att få bort träden och 
att de faktiskt inkräktar på våra fastigheter 

så har det nu beslutats att man ska ta bort 
de 4 pilarna. 

Ingen exakt tidpunkt har angivits men det 
bör bli nu under vårvintern, innan 
växtligheten kommer igång. Men vi 

kommer med största sannolikhet att märka 
när detta sker.  

 
Cathis Neidenmark 
      

     

 

Söndagen 25 mars börjar sommartiden. Glöm ej att ställa fram klockorna!    
 

 

 
 

 

 

Glad Påsk!
 
 

 

 


