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Detta nummer av Flygbladet innehåller viktig information om 

 

- Byte av låssystem i garaget 

- Byte av låssystem i gästlägenheten 

- Det nya miljörummet 

- Gröna påsen 

- Grindar 
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GARAGET 
 

Som de flesta, som har sin bil i garaget, 
har märkt pågår det en del arbeten i 
garaget. Grindar har monterats i 

in/utfarten och ett nytt passersystem håller 
på att installeras.  

 
Grindarna har kommit till för att öka 
säkerhet och trygghet för oss. Obehöriga 

håller ofta till på plan 2 (entréplan), som 
det för närvarande är fritt tillträde till. Det 

ökar risken för inbrott, skadegörelse och 
risken för olyckor. Ofta leker barn och åker 
skateboard där och vid ett tillfälle för några 

år sedan var det bröllopsfest, som 
obehöriga höll, på plan 2. 

 
För att öka skalskyddet har därför grindar 
monterats. Det har också fört med sig att 

trafikanterna tar det lugnare, åtminstone 
vid utfart, vilket medför en större säkerhet 

i garaget och för personer på gångbanan 
utanför. Tar man det lugnt och tar ut 

svängarna vid utpassage så är det, efter 
vad vi har sett, inget problem att ta sig ut 
ens för de största bilarna i garaget. 

Ytterligare åtgärder med att flytta stolpar 
och skydd av hörn kommer att göra det 

ännu lättare att passera genom 
utfartsgrinden. Inpassagen är det ju ingen 
större skillnad på, mot förut, så där 

kommer inga ytterligare åtgärder att 
vidtas. 

 
Miljörummet och det lilla utrymmet för 
grovsopor kommer att flyttas in på plan 2, 

detta beskrivs av miljögruppen i annan 
artikel i Flygbladet. Den nya in- och 

utgången för gående till garagets plan 2 
kommer, efter flytten, att bli där det lilla 
grovsopsrummet är idag. Det kommer 

också att vara nödutgång från plan 2 med 
skyltar som anger detta. I samband med 

att grindarna tas i bruk kommer portarna  
 

 
 

 
 

till plan 3 (gästparkeringen) ställas upp och 
så småningom monteras ned. Stolpar på 
plan 3 kommer också att demonteras för 

att möjliggöra fler bilplatser på plan 3. Så 
småningom planeras det också laddplatser 

för elbilar där. 
 
Ett nytt passersystem håller på att 

installeras då det befintliga är föråldrat och 
det börjar bli svårt att få tag i reservdelar. 

Det nya passersystemet är en utbyggnad 
av det system som vi installerade i våra 
entréer i fjol. Det är ett säkrare system och 

våra blå taggar kommer att fungera även 
till garaget. För de som har bil- eller 

mcplats i garaget så kommer taggarna 1 
och 2 att vara de taggarna som skall 

användas vid in- och utfart (med mindre 
annat har överenskommits). För övriga så 
kommer tagg nummer 1 vara den man kan 

öppna grindarna och den nya ingången för 
gående med för att komma till gäst-

parkeringen, men även en kod kommer att 
kunna användas. 
 

Den gråvita taggen som nu går till garage, 
miljörum, föreningslokal och bastu måste ni 

behålla om ni skall få åtkomst till 
föreningslokal och bastu då dessa lokaler 
blir kvar i det gamla systemet tills 

inflyttningen i de nya lokalerna på 
Pilotgatan 28 är genomförd. 

 
Gunnar Karlsson 
Underhållsansvarig 

 

 
GÄSTLÄGENHETEN 

 
Gästlägenheten har redan bytt till det 
nya låssystemet. Det är numera blå 

tagg nr 1 som gäller för att få 
tillträde. 

 

 
 



 
 

NYTT MILJÖRUM  
 
Arbetsgruppen Sopgruppen har sedan 
slutet av 2016 arbetat med ett projekt för 

att lösa de stora problemen i vårt miljörum. 
Möten har hållits regelbundet, med ett 

uppehåll under sommaren. Rekryteringen 
till arbetsgruppen skedde via Flygbladet, 
och alla gårdarna var inledningsvis 

representerade.  
 

 
Foto: Tommy Broeng 

 

Sopgruppens uppdrag har gått ut på att 
lösa problemen med dagens miljörum, 

genom att försöka hitta alla felkällor. 

Sedan har dessa sammanställts och 
utvärderats, och ett förslag till en långsiktig 

bra lösning har lämnats till styrelsen. 
Styrelsen har godkänt förslaget, och nu är 
första förändringen på gång med ett nytt 

och fräscht miljörum inne i garaget. 
Målsättningen är att boende enkelt skall 

kunna sortera soporna, och förstå vad man 
inte får slänga i miljörummet. Exempelvis 
får vitvaror, färg och byggmaterial inte 

kastas i miljörummet, utan skall lämnas på 
återvinningscentral/miljöstation. Det 

kommer också vara enklare att hålla rent, 
och Sopgruppens förhoppning är att vi 
boende hjälps åt med att hålla vårt nya 

miljörum fräscht!  

 

 
Foto: Tommy Broeng 

 
 

Rummets placering kommer att göra att 
boende på Gondolgatan inte kommer att bli 

lika störda av bla. ljudet av varje flaska 
som kastas. Även så försvåras det för de 
som kommer med bil och otillåtet kastar 

bla. företagssopor. Tryggheten och trivseln 
ökas genom att det kommer att finnas 

fönster i miljörummet. Miljörummet 
kommer även handikappanpassas, genom 

att elektriska dörröppnare monteras vid 
garage-entré, kompostrum och miljörum. 
Sopgruppens arbete kommer troligtvis 

aldrig att helt avslutas, eftersom det finns 
så mycket att förbättra. Nu närmast så 

fortsätter gruppen med informationsdelen, 
även detta är ett långsiktigt uppdrag. 
 

Invigning av miljörummet kommer att ske 
under hösten, med någon form av trevlig 

aktivitet. Mer information om detta 
kommer. 
 

Sopgruppen 
Sopor@vingen.com 

 

MÖTESDATUM UNDER HÖSTEN: 
 

Öppet Hus: 
Måndagar kl 17-19 

16/10, 6/11, 4/12 
 

Extrastämma: 
11/10 

 
Bokkafé: 

Kl. 14.30 -17 

5/10, 19/10, 9/11,  
23/11, 7/12 

 
Stickkafé: 

Onsdagar kl 19-21 
6/9, 4/10, 1/11, 6/12 

 
Seniorklubben: 

Kl. 14.00 (om inget annat anges) 
11/10, 8/11 och 13/12  

 
        

 
 



KOM OCH HÄMTA  DITT ”KITT” och 
LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV 
 

– Låt dina matrester få nytt liv, och 

med din hjälp förvandlas till biogas, 
biomull och ny näring. 35 % av alla 

matrester kastas nämligen helt i 
onödan idag. 

– Vi vill vara med och hjälpa till att den 

siffran minskar och kunna bidra 
tillsammans, för världens mest 

hållbara stad, och med GRÖNA 
PÅSEN. 

 
Ditt ”kitt” kan du hämta på vårt extra 
Öppet Hus i Styrelserummet på 

Gondolgatan 10, Måndag den 16 oktober 
mellan 17-19. 

 
Därefter kan du hämta på dom övriga 
Öppna Hus och datum, som du finner på 

anslagstavlan i din port, skulle du behöva 
hämta vid ett annat tillfälle, så mejla till 

miljo@vingen.com eller 
gardssamordnare@vingen.com så löser vi 
detta. 

 

 
                   Foto: Brita Zellhann 

 

”Kittet” innehåller: plasthållare, 
matavfallsskrapa, broschyr samt gröna 
påsar, sistnämnda kommer ni att kunna 

hämta, när rullen är slut, på våra övriga 
Öppna Hus, första måndagen i månaden. 

 
Brita Zellhann 
Gårdssamordnare 

 
GRINDAR 
 

I den enkät som skickades ut till 
medlemmarna svarade 69 % att de har en 

positiv/bra inställning till grindar. 11 % 
visste inte om det är bra eller dåligt. 

 
Därmed har styrelsen fått en tydlig 
indikation på vad medlemmarna anser. 

 
Grindprojektet började för ca två år sedan 

genom att montera grindar på gårdarna 
Piloten och Fallvinden. 

 
Nu går vi vidare med etapp 2 - efter en 
behovsinventering och medlemsenkät. 

 
Grindar kommer att sättas upp på gården 

Styrspaken mot Skarpnäcksgången och 
Skarpnäcks Allé 41, 43, 45 samt  
Pilottorget 3. 

 
När i tiden? Så fort vi har fått en 

orderbekräftelse från Järnets Smide vet vi 
– förmodligen under hösten innan frosten 
har satt sig i jorden. 

 
Grindgruppen: Brita Zellhann, Per 

Samuelsson, Göran Vogel 
 
Maila gärna dina synpunkter till 

grindgruppen: grindar@vingen.se 
 

 
 

 

 

Påminnelse om taggarna: 
 
Blå tagg 1 och 2 om du hyr 
garageplats 
 
Blå tagg 1 till gästlägenheten 

 
Blå tagg 1 tillträde till garage (och 
så snart det är klart) även till 
miljörummet 
 
Grå tagg ska behållas tills vidare. 
Den gäller till föreningslokal och 
bastu.  
 

mailto:miljo@vingen.com
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