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Brf. Vingens styrelse 2018-19 
 

Från vänster: Per Samuelsson, John Järvilehto, Krister Norlin, Emma Lennström,  
Gunnar Karlsson, Mary Ann Sörensen, Cathis Neidenmark, Ida Söderström,  

Göran Vogel, Brita Zellhann, Emilija Mandri 
 
 

     
NYTT FRÅN STÄMMAN 
Vid Brf. Vingens föreningsstämma valdes tre nya ledamöter till styrelsen: Emma 
Lennström, Ida Söderström och John Järvilehto. Du kan läsa mer om våra nya 
ledamöter i nästa nummer av Flygbladet. Vidare omvaldes Gunnar Karlsson, Cathis 
Neidenmark, Göran Vogel, Emilija Mandri och Per Samuelsson. Brita Zellhann och 
Mary Ann Sörensen har ett år kvar av sin mandatperiod. 
 
 
NY VALBEREDNING 
Stämman valde även ny valberedning för det kommande året. Den består nu av Claes 
Brolinson (sammankallande), Veronica Berglund och Baldur Baldursson. 
 
Protokollet från stämman bifogas detta Flygblad. 
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PORTTELEFON 
 
Nu kan dina gäster eller leverantörer 
använda porttelefonen fram till kl. 22.00, 
efter motionen som röstades igenom på 
årsstämman. Det är ju skönt, eftersom 
inga verkar busringa på våra porttelefoner. 
Hur gör gäster efter kl. 22.00? De ringer 
det telefonnumret som du har kopplat till 
porttelefonen med knappsatsen på 
porttelefonen, och trycker sedan 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 
 
 
 
KOMPOSTEN 
 
Nu har vi pensionerat vår trogna 
kompostanläggning, och gått över till att 
använda Gröna påsen istället. Gröna 
påsen slänger du i vanliga sopnedkastet, 
och den blir kompost och biogas till slut. 
Gröna påsar lämnas nu ut på Coop, Ica 
och Hemköp i Skarpnäck. Startkit hämtas 
i styrelserummet på öppet hus, eller mejla 
till; sopor@vingen.com så försöker vi lösa 
det på enklaste sätt. 
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Här en bild från Guns avtackning för många 
års troget arbete med vår kompost, och lite 
trevligheter i samband med detta. Tack till 
alla andra som ställt upp med tömningar av 
kompostanläggningen, men även till er som 
bidragit med kompostmaterial under åren! 
Det har gjort stor påverkan för miljön med 
alla kubikmeter kompost som skapats i 
Vingen!  
Per Samuelsson 

 
 
 
VÅRA KATTER 
 
Sommaren är här och alla vill ut till solen 
och fåglarna – även katter!! 
Katter strövar, som vi vet, både långt bort 
och nära sina hem. En del håller sig undan 
men andra är kanske mer sociala än vad 
flera av oss önskar. Alla älskar alltså inte 
katter. En del är till och med väldigt 
allergiska. 
 
Du som har en katt som strövar fritt ute – 
tänk på att den kanske besöker dem som 
inte vill ha besök och var beredd på att få 
ta kritik för det. Vi vet att det är omöjligt 
att få en katt att göra som vi vill. Men på 
lediga stunder kanske man kan följa med 
den runt på en promenad och se vart den 
tar vägen. En bra idé är också att förse 
katten med något halsband där du, som 
ägare kan spåras. Då kan du – kanske inte 
alltid på det trevligaste sättet – få veta 
vem som har besvär av din katt. 
 
Du som inte vill ha besök av katter har 
naturligtvis svårt att värja dig. Det finns 
inga som är så populära att besöka för 
katter - som de som INTE vill ha besök. En 
blomspruta vid uteplatsen brukar vara 
effektiv dock. En sprayflaska med liten 
stråle räcker, för du får inte skada katten. 
Vatten är effektivt eftersom katter inte 
tycker om överraskningar och de brukar 
lära sig fort att undvika din uteplats.  
Här kommer också, om du har tillgång till 
dator, lite fler tips från en bra sida: 
https://www.knivsta.se/sv-SE/Bygga-bo-
och-miljo/Djur/Husdjur/katter/tips-pa-
atgarder 
 
Cathis Neidenmark 
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HÄRLIG KULTUR- OCH FRILUFTSDAG 
FÖR SENIORER! 
 
Onsdag 16 maj anordnade Vingens 
seniorklubb och HSB seniorråd en kultur- 
och friluftsdag för ett åttiotal medlemmar i 
seniorklubbar i Stockholmsområdet. 
Dagen inleddes med att vår egen Gun 
Jerverius berättade om Skarpnäck då 
och nu. 
 
Därefter gick alla en tipspromenad i det 
varma och soliga vädret. Frågor från Guns 
föredrag. Stopp med juice vid 
Bergholmstorpet. Tävling i boule och 
pilkastning ville många vara med i. 
 

 
 
Efter lunch med härlig wrap visade Tommy 
Broeng bilder från Skarpnäck från förr och 
nu. 

 
 
Vår lokale trubadur Mattias Nylander stod 
för ett bejublat uppträdande där vi även 
fick sjunga med i Sjösala vals av Evert 
Taube. 
 
Sist på dagen prisutdelning för de bästa på 
tipspromenaden och i boule och 
pilkastning. 
 
En mycket lyckad och trevlig dag (om än 
lite svettig i värmen)!  
 
 

 
Många som aldrig varit i Skarpnäck 
uttryckte sin förtjusning över hur grönt det 
var här! 
 
Text av Hans Svärd och bilder tagna av 
Tommy Broeng 
 
 

VÅRUTFLYKT MED VINGENS 
SENIORKLUBB  
 

Torsdag 3 maj gjorde Seniorklubben en 
utflykt till Sigtuna hantverksby och 
Venngarns slott.  
 
På vägen dit berättade Gun Jerverius 
mycket intressant om gårdar vi passerade. 
Vi stannade vid Erikssunds bro där Guns 
födelsehus finns!  

 

 
 
Sigtuna hantverksby med sin samling av 
gamla hus och verkstäder var en fantastisk 
upplevelse. Den är uppbyggd av Göte Rydh 
och hans fru Margita. Vi fick där också 
kaffe med härligt hembakat bröd.  
 

 
 
Därefter fortsatt färden till Venngarns slott 
där vi åt en härlig sommartallrik.   
 
I slottet är det kanske inte så mycket att se 
eftersom möbler, tavlor etc. är bortforslade 
men slottets historia var mycket intressant 
att höra om av vår guide.  
En mycket trevlig dag!  
  
Texten skrevs av Hans Svärd och bakom 
kameran fanns Tommy Broeng 
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CYKELPUMP I GARAGET 

 
Jag vill bara påminna om att vi i Vingen har en cykelpump i garaget på gästparkeringen, dit 
den flyttats för att den vandaliserades av utomstående när den var på entréplanet. Detta har 
tyvärr bara meddelats en gång i flygbladet, vilket har gjort att en del boende missat detta. 
 
Per Samuelsson 
 
 

 
GDPR (DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN) 
 
25 maj fick vi inom EU en ny dataskyddsförordning som gäller behandling av personuppgifter. 
Syftet med förordningen är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers 
uppgifter. För att spara personuppgifter behövs en rättslig grund eller samtycke. T.ex. säger 
Bostadsrättslagen att föreningen måsta ha ett medlemsregister vilket är naturligt, annars har 
vi ju inte möjlighet att registrera lägenheter, vem som äger dom eller skicka ut avier. HSB 
hanterar ju Vingens administration och ekonomi och därför har nytt avtal skrivits med HSB 
om detta.  
 
För information som kommer direkt till föreningen, exempelvis skada i lägenheten, medför 
detta att ärendet inkl namn och lägenhetsnummer måste registreras. Dock kommer 
handlingarna att tas bort efter ärendet har avslutats.  
 
När det gäller publicering av namn, bild mm i Flygbladet eller på kontaktlistor kommer 
samtycke att inhämtas från berörda personer. I styrelsen tar vi det nya regelverket på stort 
allvar och har anpassat våra rutiner till detta. 
  
Mary Ann Sörensen 
 
 
PROJEKT P28/P13 
 
Det är nu klart att det är GES Entreprenör AB som kommer att bygga om gamla Tornado 
förskolan mm till lägenheter. Arbetet med rivning kommer att påbörjas här i juni så snart 
myndigheterna ger klartecken. Anslag kommer under arbetets gång att sättas upp i portarna 
på Pilotgatan 26 och 30. Anslagen kommer även att läggas ut på hemsidan.  
 
 

ÖPPET HUS I HÖST 
 
Följande datum gäller för Öppet Hus under hösten: 
             
 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12 (måndagar) kl 17-19             

 

                                       Trevlig Sommar!                                                             



 

 

 
 


