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STUDIEBESÖK I KOMPOSTRUMMET 

 

Måndagen den 26 september öppnades dörren till kompostrummet för tre personer som 

arbetar på eller driver Ulriksdals Värdshus. 
 
Eftersom restaurangen serverar egenodlade ekologiska grönsaker är man också 

intresserad av att ta hand om matavfallet på ett bra och miljövänligt sätt. Att sedan kunna 

lägga det fantastiskt fina och näringsrika kompostmaterialet som gödning i odlingarna är 

en stor vinst. En egen anläggning för matavfall är av stort intresse, därav besöket. 
 

 
                                   Foto: Tommy Broeng 

 
Det var en mycket imponerad grupp som inte kunde fatta att ett kompostrum kunde vara 
så rent och fräscht och dessutom inte lukta illa. 

 
Då kunde jag tala om att nästan alla komposterare känner ansvar för att lägga rätt material 

i komposten och även torka upp spill och sopa upp ev avfall som hamnat på golvet. Även 
den bästa anläggningen kräver skötsel och tillsyn. 
 

En titt på tavlan på väggen visar föremål som INTE hör hemma i komposten. Dom kan 
orsaka stor skada och innebära höga reparationskostnader och driftstopp. 

 
Visst kan vi i Vingen känna oss stolta som har förmånen att ha tillgång till en sån 
fin miljövänlig maskin! 

 
Gun Jerverius 

Kompostansvarig 
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GIFTIGA VÄXTER? 
 

På förekommen anledning vill vi rikta 
en uppmaning till alla boende, som 

sköter - och planterar i - sina 
trapplotters planteringar själva: 
 

Försäkra er om att ni inte planterar 
några växter som kan vara giftiga!! Vi 

har många små barn som rör sig i vårt 
område och de kan inte alltid hållas 
under hundraprocentig uppsikt. De är 

dessutom benägna att prova det mesta 
med munnen.  

 
Vi har påbörjat en inventering av 
gårdarna för att försäkra oss om att 

inga giftiga växter finns där. Men 
upptäcker ni själva något (eller 

misstänker) så får ni gärna höra av er 
till undertecknad. 
 

Cathis Neidenmark 
tradgard@vingen,com 

 

               
 
OVK BESIKTNING 

 
Nu är det dags för OVK-kontroll 

(obligatorisk ventilationskontroll) igen. Det 
är en kontroll av ventilationssystemet som 
alla fastighetsägare, så även Brf. Vingen, 

måste utföra vart tredje år. Företaget vi 
har anlitat heter airCano AB och de måste 

ha tillträde till alla lägenheter.  
 
De kommer att kontrollera och ställa in 

luftflödena i lägenheterna, rengöra 
ventilations-kanalerna och kontrollera att 

inga otillåtna spisfläktar har installerats sen 
förra kontrollen.   
 

Arbetena kommer att dra i gång i mitten 
eller slutet av november och avslutas strax  

 

 
 

före jul. Mer information kommer senare då 
projektet är mer detaljplanerat. 
 

Gunnar Karlsson 
underhall@vingen.com 

 
 

              
 
 

NY ARBETSGRUPP I VINGEN! 
 
Alla boende vet ju om problemen i 

grovsoprummet, så nu skall en 
arbetsgrupp tillsättas! Gruppen skall 

jobba förutsättningslöst för en 
långsiktig lösning på problemen med 
oredan. Gruppens möten kommer att 

vara kvällstid, och ca. 1 timme var 
14:e dag. Arbetet fortlöper tills 

lösningen är klar, och även en 
uppföljning i någon form kommer att 

ske.  
 
Du som vill vara med bör brinna för 

frågan, men det behövs inga 
förkunskaper.  

 
Vill du vara med i arbetsgruppen, eller 
har du frågor? Mejla mig. 

  
Per Samuelsson 

miljo@vingen.com 

 

ÖPPET HUS 

 
Framöver har vi ÖPPET HUS första 

onsdagen i varje månad kl 17-19 i 

styrelselokalen Gondolgatan 10. 

Nästa två tillfällen blir därför 

2/11 och 7/12. Välkommen! 

                             

mailto:underhall@vingen.com
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HEJ  ALLA BOENDE I VINGEN! 
 

Vill du vara med?  
Vill du  kunna påverka din och dina 
grannars gemensamma boendemiljö och 

trivsel ? 
  

Gårdsgrupperna vi har idag är en länk 
mellan de boende på gården och styrelsen 
för Brf Vingen,  det är viktigt att vi har våra 

boende med i dessa gårdsgrupper,  för att 
kunna representera och tillvarata de 

boendes åsikter,  tillsammans med 
styrelsen på bästa sätt. 
 

Skulle du vara intresserad att ingå i din 
gårds gårdsgrupp?  Hör gärna av dig till 

mig. 
Brita Zellhann 

gardssamordnare@vingen.com 
 
 

                     
 
 

STÄDNING AV GARAGET OCH 
JUSTERING AV BELYSNINGEN 

25 och 26 oktober är det dags för 
justering av den nya belysningen i garaget. 
Samtidigt passar vi på att städa garaget.  

Detta betyder att samtliga bilar måste bort 

under dessa dagar och gästparkeringen 
stängs för besökare. 

Samtliga bilar måste bort under dessa 
dagar. Om bilarna inte är borta betyder det 

att Edsvikens el måste göra ett återbesök 
vilket medför en kostnad  av minst kr 1500 
plus moms per tillfälle. 

Mer information till garagets hyresgäster 

kommer i brevlådan. 

Vi ber er dock redan nu notera dagarna. 

 
 

BOULE PÅ VINDSTRUTEN 
 

 
En lördag eftermiddag i september var det 

återigen dags för grillning och boulespel på 
Vindstruten.  

 
 

 
 

Mycket trevligt tyckte boulegänget 
som härmed utmanar övriga gårdar till en 

bouleturnering 2017! 
 
 

                        
 
 

MATA INTE FÅGLARNA!!! 

 
Det är inte tillåtet att mata fåglar inom 

Vingens bostadsområde. Vill du hjälpa 
fåglarna under vintern, så måste du gå 
utanför bostadsområdet och lägga maten 

där. Småfåglarna lär sig snabbt var maten 
finns. 

 
Om du lägger ut mat på marken så matar 
du inte fåglarna utan råttorna! 

. 
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NYA STYRELSELEDAMÖTER 
 
Vid föreningsstämman i maj i år fick 

styrelsen två nya ledamöter. 
Här följer en presentation av Per och 

Emilija. 
 

              
 
Foto: Tommy Broeng 

 
Per Samuelsson 

 
Ny i styrelsen - även ny i Vingen? 
 Jag har bott i Vingen i 26 år. Jag är 

född och uppvuxen i Farsta Strand. 

Dina intressen? 
 Mina intressen är mitt sommarställe, 

kräftfiske och idrott. 

Varför ville du gå med i styrelsen? 
 Jag ville gå med i styrelsen för att jag 

tycker att det är så kul med 
föreningsverksamhet, och då jag kände 
att jag hade något bra att bidra med 

så... Man vill ju dra sitt strå till 
stacken! Om inte vi medlemmar ställer 

upp i olika verksamheter i vingen, så 
skulle ju månadsavgiften stiga och 
demokratin försvagas och det vill jag 

verkligen inte! 

Vilka områden ansvarar du för? 
Mitt huvudansvar i styrelsen är miljö, men 

jag ansvarar även för föreningslokalen och  
 

 
 

 
bastun. Så det stökiga grovsoprummet är 

nu min huvudvärk, och i höst kommer jag  
att starta en arbetsgrupp för att försöka 

lösa problemen. 
 

 

Foto: Tommy Broeng 

Emilija Mandri  

Ny i styrelsen - även ny i Vingen? 
Jag har bott i Skarpnäck sedan 1997 

och trivs jättebra. I Vingen har jag bott 
sedan juni 2013. På vardagar jobbar 
jag på ekonomiavdelningen på ett 

större internationellt företag.  

Dina intressen? 
Jag är även aktiv i företagets 

Idrottsförening som revisor. På fritiden 
tycker jag om att resa och läsa böcker. 
Jag är även intresserad av inredning.   

Varför ville du gå med i styrelsen? 

Jag gillar ordning och reda och hoppas 
att jag kan bidra till föreningen inom 

de områden jag brinner för ekonomi, 
information, boendemiljö 

 
Vilka områden ansvarar du för? 
Jag är styrelsens sekreterare, håller 

ordning på alla protokoll och andra 
viktiga papper. Jag kommer även att 
ansvara för Vingens info-brevlåda. 
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