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Miljörummet fyller 1 år!  
 

Sopgruppen bjuder därför in till kalas den 25 November! 
Det blir bl.a. korv, kaffe och möjlighet att bli av med grovavfall. 
Mer information hittar du på tavlan i din port inom kort. 
 
 

 

 

 

 
 

BOKNING AV GÄSTLÄGENHETEN 

 
Nyligen tog jag över ansvaret för bokningarna av vår gästlägenhet. Det är tydligt att det är 
väldigt populär att boka, vilket är kul att se.  
 
För er som inte utnyttjat den än så kan jag tipsa er om att gå in på vår hemsida och läsa lite 
om lägenheten. Där kan ni också göra en reservation. Det kostar 350 kronor/natt att hyra 
den, och då ingår även en gästparkeringsplats. 
 
Det är alltid bra att vara ute i god tid när man vill boka, men ibland händer det att planer 
ändras. Om du gör en reservation mindre än tre arbetsdagar fram i tiden kan vi inte 
garantera bokningen. Det bästa är då att kontakta mig på det nummer som finns på 
bokningssidan, så kan jag ge besked så snabbt som möjligt.  
 
Jag hoppas att så många av er som möjligt tar chansen att bjuda in familj och vänner till vårt 
fina Skarpnäck! Vid frågor är ni välkomna att skicka ett mail till bokning@vingen.com. 
 
Emma Lennström 
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TRÄDGÅRDSNYTT 
Den långa, varma, torra sommaren är nu 
över. Den har gått hårt åt våra gräs- och 
planteringsytor och Trivselträdgårdar har 
fått stödvattna betydligt mer än vanligt, 
framför allt på våra nyplanteringar. En del 
växter har ändå inte klarat torkan och 
kommer succesivt att ersättas med nya. Nu 
under hösten beskärs häckar och buskar. 
Det planteras också nya häckplantor på ett 
antal ställen där det behövs. Även ogräs i 
rabatter och kvarvarande grusytor rensas 
bort. Men det är ett otacksamt arbete då 
det, så fort det kommer lite regn, dyker 
upp nytt ogräs. 
 
Det krävs planering för att hålla 5 stora 
gårdar med tillhörande trapplotter i gott 
skick. En del av våra boende hör av sig och 
tror att vi glömt bort just deras trapplotter, 
planteringar eller buskar. Men då vi gör 
våra genomgångar tillsammans, 
Trivselträdgårdar och jag, två gånger per 
år så noteras allt som behöver göras på 
varje gård. Detta stäms sedan av vid nästa 
genomgång och om vi ev missat något 
försöker vi åtgärda detta så snart som 
möjligt. Det är dock givetvis så att vi ibland 
måste prioritera, framför allt av 
kostnadsskäl. 
 
Nu är årets trapplotter, Pilotgatan 36 och 
Gondolgatan 7 färdigställda och våra 
boende verkar nöjda. Sakta men säkert 
förbereds även för byggstart på Pilotens 
gård. Så där kommer ni att se 

Trivselträdgårdar gräva runt lite. Vi 
försöker ta tillvara så mycket material som 
möjligt från förskolegården, bl.a jord och 
bark samt en del växter som går att flytta, 
tillfälligt eller permanent. 
 
Snart kommer kanske också snön. Vi vill 
därför passa på att informera om att  
 
Trivselträdgårdar, som sköter snöröjningen 
på våra innergårdar, inte ansvarar för 

marken utanför gårdarna. Där är det 
Stadsdelen som ansvarar för snöröjningen.  

 
 
Så om ni har synpunkter på dålig 
skottning, snöhögar mm på gator och 
andra ytor, utanför våra gårdar, så är det 
till t.ex "Tyck till"  eller Gatukontoret ni ska 
vända er med era klagomål. 
 
OBS! Blomjordskompostkärlen tas bort från 
gårdarna 31/10 men kommer givetvis att 
ställas ut igen till våren! 
 
Cathis Neidenmark 

 
 
LÅSSYSTEM 

Tappar du bort någon av dina taggar, glöm 
inte att felanmäla detta på hemsidan eller 
per telefon! Om det inte sker, så blir vårt 
nya säkra låssystem inte lika säkert. Detta 
kan också på sikt innebära extrakostnader 
och merarbete. Så kolla att du vet var dina 
taggar är. 
 

Per Samuelsson 

 
BRAND 

Tänk på att det inte är tillåtet förvara saker 
i trapphusen, det kan hindra utrymning vid 
brand och kan vara en brandfara. I vissa 
trapphus idag finns det allt möjligt som inte 
är tillåtet, detta måste tas bort.  
Glöm inte bort att regelbundet kontrollera 
att din brandvarnare fungerar! Fungerar 
den inte, så byt batteriet först och felanmäl 
om den är trasig. 
 
Per Samuelsson 

 
 

 
 

NU HAR VI ÄNTLIGEN FÅTT STARTBESKED 
FÖR OMBYGGNADEN AV FÖRSKOLAN PÅ 
PILOTGATAN 28. MER INFORMATION I 
FLYGBLADET FRAMÖVER SAMT PÅ 
HEMSIDAN! 
 

 

 

 

 

 



 

 

HÖSTENS MÖTESDATUM 
 
Öppet Hus 
Kl 17-19 i styrelserummet 
 
5/11 
3/12 
 
Seniorklubben 
 
14/11 kl 14 i Skarpnäckskyrkan, 
Skarpnäcks Allé 31 
Pecke polis sjunger och berättar 
episoder ur sitt yrkesliv 
 
28/11 kl 17-19 
Konstvisning i Folksamhuset på Söder. 
Vi åker tunnelbana tillsammans. 
Samling utanför Skarpnäcks t-
banestation kl 16.00. 
 
Anmälan senast 12/11 till Hans Svärd, 
Tel. 073-932 8735 eller 
hanssvard@hotmail.com 
 
14/12 kl 14 i Skarpnäckskyrkan, 
Skarpnäcks Allé 31 (OBS! Ändrat 
datum) 
Julkaffe med glögg, lotterier och 
underhållning. Trubaduren Mattias 
Nylander spelar och sjunger. 
 
Anmälan senast 3/12 till Hans Svärd. 
Kontaktuppgifter: se ovan. 
 
FÖRENINGSLOKAL/BASTU 

Föreningslokalen är nu stängd för 
flytt/ombyggnad. Bastun stänger snart med 
kort varsel, detta pga. att vi inte vet när 
exakt när bygget kommer igång, och vi vill 
ha den öppen så länge det går. Dessa 
kommer enligt planen att öppnas igen på 
Pilotgatan 28 till sommaren 2019, jag 
återkommer i senare flygblad med mer 
exakt datum.  
Per Samuelsson 

 

KOMPOSTPÅSAR 

Vi har kvar kompostpåsar i papper ifall 
någon vill ha till kolonilotten, sommarstället 
eller annat. Dessa får inte användas istället 
för gröna påsen! Kontakta Per på 
sakerhet@vingen.com om du är intresserad 
av påsar. 
Per Samuelsson 

GRANNSAMVERKAN 
Polisen varnar oss för stöldligor. I Vingen 
och hela Skarpnäck verkar vi hittills ha 
blivit besparade. Det är viktigt att vi som 
boende har lite koll på det som händer nära 
oss. Därför kommer vi att inom kort att 
igen starta Grannsamverkan i Vingen. Vi 
kommer att titta på boendesäkerhetsfrågor 
och förebyggande åtgärder i Vingen och 
vårt närområde. Vi kommer att ha möten 
kvällstid, och inledningsvis kanske en gång 
i månaden ungefär. 
 
Är du intresserad av att vara med i 
gruppen? Mejla till; 
grannsamverkan@vingen.com 
Du kan även använda adressen för att 
rapportera det du eventuellt ser som verkar 
skumt. Glöm dock inte att omedelbart ringa 
polisen på 112 vid pågående brott. 
 
Brita Zellhann och Per Samuelsson 

 
 
STORT INTRESSE FÖR 

SENIORKLUBBEN! 
Måndag 15 oktober var det information om 
Vingens Seniorklubb i Föreningslokalen. 
Inbjudan hade gått ut till alla 55+ som bor 
i Vingen och som inte redan är medlemmar 
i klubben. 27 personer hade anmält sig till 
informationen! 
Vingens styrelse och trivselgrupp samt 
Vingens ordförande berättade om 
Seniorklubbens verksamhet. 
Bubbel och snacks serverades. 
Många visade sitt intresse redan denna 
kväll för att bli medlemmar i 
Seniorklubben! 
Hans Svärd, sekreterare i Seniorklubben 

 
TIPS 
Nästa sommar har vi en ny stor 
föreningslokal som vi kan använda till 
många olika aktiviteter. Det gäller för 
Seniorklubben men naturligtvis även 
för övriga åldersgrupper.  
Vad tycker du vi ska satsa på? Hör 
gärna av dig om alla dina idéer för 
gemensamma aktiviteter för Vingens 
boende. Skriv till tips@vingen.com 
eller lägg en lapp i brevlådan på 
Gondolgatan 10. 
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STUDIEBESÖK BODAB 
 
 
Yvonne, Gun och jag från Vingens miljögrupp (Sopgruppen) 
har varit på ett riktigt intressant studiebesök hos BoDAB för att 
lära oss mer om vad som händer med våra sopor. Den Gröna 
påsen där vi slänger vårat matavfall som vi lägger i 
sopnedkastet sorteras via optisk sortering, bort till en 
samlingscentral i Södertälje. 
 
Övriga hushållssopor sugs genom ett väldigt långt rörsystem 
till BoDABs sopsugsanläggning på Postflygsgatan. Där fick vi 
också se centrifugen där soporna slungas sönder för att sedan 
pressas ihop i en container innan de skickas vidare. 
 
Vi var nyfikna och frågade vilka problem vi boende orsakat 
som inneburit stopp i rören.                                                                                      Centrifugen 

                                                              
              

Pizzakartonger, fick vi veta, är ett stort problem då de läggs direkt i sopnedkastet vilket gör 
att de fastnar, för att sedan samla en hel del andra sopor ovanpå som i sin tur skapar ett 
stopp i sopnedkastet eller i rören. Rena pizzakartonger hör hemma i miljörummet. Om den 
innehåller rester eller att man ändå måste kasta sin kartong i hushållssoporna, riv eller klipp 
den i små bitar och stoppa den i en påse. Detta gäller också bag-in-box och allt annat som är 
gjort av kartong såklart.                                                                                    
 

 

Glas är också ett problem. Inte bara att glaset 
går sönder och förstör påsar och annat innehåll, 
det nöter på rören och vi riskerar driftstopp om 
röret måste lagas eller bytas ut.  

                     
De berättade att andra saker de har haft 
problem med som krävt utryckning är stolsben, 
golfklubbor, julgranar, komplett dykarutrustning 
och en trehjuling. 
 
 
 

                      Luftrör 
Vi har via sopsamfälligheten i Skarpnäck ett avtal med BoDAB för sopsugen, men också 
hämtning av soporna i vårt miljörum. De tömmer 4 ggr i veckan och sedan sorteras soporna 
hos BoDAB i olika containrar där de sedan skickas vidare till rätt instans.  
Vi blev väldigt glada när vi fick beröm för vårt miljörum för funktionaliteten, att det är fräscht 
och intresset från våra boende. Det är jättekul att höra och vi uppskattar verkligen 
engagemanget ni visar!  
 
Har du frågor om detta eller önskar hjälpa oss i ”Sopgruppen”, kontakta mig på 
miljo@vingen.com. 
 

Ida Söderström 
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