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MOTIONSDAGS
Nu är det tid att lämna in motioner till vår
föreningsstämma som kommer att hållas
den 23 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.
OBS! Föreningsstämman hålls 23 maj.

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 1/3 2017.

Boka kvällen!

____________________________________________________________________
SENIORKLUBBEN
Seniorklubben är till för alla 55+ som bor i Vingen. Seniorklubben träffas ca 1 gång i
månaden i Föreningslokalen, Pilotgatan 13A.
Välkommen till nästa möte som hålls 8/2 kl 14.00 och till årsmötet 8/3 kl. 14.00.

HÅLL KYLAN UTE
Vi vill uppmana alla att under vinterperioden alltid stänga dörren mellan loftgång och
trapphus, även om du väntar gäster. Kylan utifrån gör det mycket kallt i trapphuset och det
kostar mycket att värma upp trapphuset igen.
Vi kan spara många härliga energikronor om alla tänker på detta!

DIN KOMPETENS BEHÖVS!
Snart kommer det upp anslag i trapphuset om nomineringar till Vingens styrelse och
arbetsgrupper. Är du – eller känner du någon som är – intresserad av att arbeta med olika
uppdrag i vår styrelse alternativs tidsbegränsade uppdrag utanför styrelsen?
Läs anslaget och lämna sedan in förslag till valberedningen.

OVK (OBLIGATORISK
VENTILATIONSKONTROLL)
Som tidigare meddelat påbörjas
ventilationsarbetet under januari månad
och fortsätter ända fram till mars. Dagar
och tider som gäller för tillträde till just din
lägenhet hittar du på bifogade blad. Spara
detta! Om inte du kan vara hemma ber vi
dig lämna din nyckel i nyckelinkastet i
dörren till styrelserummet på Gondolgatan
10. Du ska använda nyckelpåsen som du
får i ditt brevinkast. Nyckeln återlämnas i
din brevlåda när allt är klart.

Vi gör dig uppmärksam på att
kontrollen är OBLIGATORISK och att vi
därför måste ha tillträde till dig
lägenhet.
Arbetet utförs av företaget AirCano. De
personer som ska utföra kontrollen bär
ALLTID legitimation. Släpp ALDRIG in
någon i din lägenhet som inte kan visa
legitimation. Polisen har meddelat oss att
vissa oseriösa personer/personer har ringt
upp och utgett sig för att skulle rengöra
fläktkanaler. Vid tveksamheter, ring gärna
Christer eller någon i styrelsen.

_____________________________________________________________________
ETT TAK TVÅ GENERATIONER
Bostadsbristen är omfattande, och studenter är en av de grupper som har svårast att hitta
bostad i Stockholm. Nu sjösätter HSB Stockholm ett samarbete med Ett tak två generationer,
ett initiativ som ska matcha bostadslösa studenter med seniorer med ledigt bostadsutrymme.
Ett tak två generationer startade som ett utvecklingsprojekt tillsammans med seniorer och
studenter hösten 2015, delfinansierat av innovationsmyndigheten Vinnova. Sedan den 1
september 2016 är HSB Stockholm medlem i den ekonomiska föreningen. Snart lanseras en
digital tjänst i form av en smart och trygg matchningsfunktion, där seniorer med ledigt
utrymme i sina bostäder ska matchas med studenter som behöver tak över huvudet.
Samhällsutmaningar i fokus
Ett tak två generationer möjliggör inte enbart bostad, och därmed utbildning för fler unga.
Det innebär även minskad ensamhet och ökad trygghet bland äldre, samt att outnyttjad
boendeyta kommer till användning. Dessutom genererar projektet samhällsekonomiska
vinster, då fler av det stigande antalet äldre har råd att bo kvar, istället för att tvingas flytta
till äldreboenden i förtid. Jämför man med stora delar av Europa ligger vi i Sverige långt efter
när det gäller att både umgås och bo över generationsgränser.
Precis som HSB ska Ett tak två generationer drivas kooperativt. HSB Stockholms medlemskap
innebär ett nära samarbete med fokus på kunskapsöverföring. Men framför allt vill vi visa på
innovativa, socialt hållbara lösningar på den rådande situationen på Stockholms
bostadsmarknad. Vi kommer inte kunna bygga bort bostadsbristen, utan måste även hitta
effektiva sätt för att hushålla med befintliga resurser, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef
på HSB Stockholm.
Något för dig? Hör i så fall av dig till Gun Åberg, ordförande i Vingens seniorklubb, tel. 0705908583

NYTT om HSB SERVICECENTER
HSB servicecenter byter namn till HSB Kund & Medlemsservice och byter samtidigt öppettider
De nya öppettiderna är:
Måndag-onsdag 08.00 – 16.30, torsdag 08.00 – 18.00 och fredag 08.00 – 16.30

HUR GAMLA ÄR VI I VINGEN?
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Varje år i januari tar styrelsen fram statistik över åldersfördelningen i föreningen. Den ingår i
vårt underlag för planering av verksamheten.
Har de unga i åldersgruppen 19-29 blivit färre? Eller har de lämnat Vingen? Svaret är att de
blivit något år äldre och nu finns i den följande stapeln.

