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MOGEN FRUKT 
 
Nu börjar en del av våra fruktträd att bli färdiga för plockning. T.ex de ljusgröna  
Transparent Blanche-äpplena som är fantastiska att koka äppelmos på. Passa  
på medan de sitter kvar på träden, för när de faller till marken blir de lätt skadade.  
Det verkar dock inte bli lika mycket äpplen i år som förra året. 
 
Behöver du nå äpplen högre upp i träden finns det äppelplockare att låna.  
Kontakta i så fall någon i din Gårdsgrupp. 
 
På bl.a Pilotens gård finns även häckar - runt gräsmattan - med aroniabär.  
De är fina att göra t.ex. gelé eller sylt på. 
 
Ta vara på det vi har på våra gårdar - annars gör andra det. 
 
Cathis Neidenmark 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Kontaktuppgifter: 
Styrelse:             info@vingen.com                                      Besöksadress: Gondolgatan 10, 128 32 Skarpnäck 
Flygbladet:          flygbladet@vingen.com 
  
 
 

 
 



 
 

 

BÄSTA BOENDE I VINGEN 
 

Det har kommit till vår kännedom att 
personalen på Trivselträdgårdar fått skäll 
av en boende i föreningen för att de gör sitt 
jobb på trapplotten, vilket är mycket 
olyckligt och vilket berörde vederbörande 
mycket illa. 
 
Trivselträdgårdar har ett markskötselavtal 
med föreningen vilket bl.a. innefattar 
beskärning av träd, häckar och buskar för 
att de ska få bästa möjlighet att utvecklas 
och hållas friska. Dessa beskärningar görs i 
första hand när det är lämpligt för resp 
sort. Men ibland också när de utgör ett 
hinder eller en risk för boende eller 
passerande. Styrelsen har stort förtroende 
för Trivselträdgårdars personal och för 
deras kompetens. Annars skulle de inte 
vara inne på sitt 7:e år som vår 
trädgårdsentreprenör. 
 
Vi är väl medvetna om att många av våra 
boende i föreningen både har åsikter och 
synpunkter på trädgårdsskötsel. Vi är också 
medvetna om att det finns kunskap, hos en 
del boende, kring odling och växtlighet. 
MEN vi har tidigare skrivit om detta i 
Flygbladet - och vi upprepar det här nu 
igen - GÅ INTE PÅ Trivselträdgårdars 
personal!!!  De arbetar på uppdrag av sin 
chef och han planerar deras arbete efter ett 
avtal med föreningen.  
 
OM ni har synpunkter, åsikter eller förslag 
kring föreningens markskötsel så VÄND ER 
till någon av undertecknade med dessa. Låt 
Trivselträdgårdar göra det de är bra på och 
som vi betalar dem för - att sköta om 
föreningens markytor.  
 
Det samma gäller naturligtvis för alla andra 
entreprenörer som jobbar hos oss. 

 
Cathis Neidenmark 
Mary Ann Sörensen 
 
 

 

 

 

 

 

 

VÅRA BYGGPROJEKT  

 
Våra byggprojekt på Pilotgatan 26-30 och 
på Fallvindsgatan 2 löper på. På  
Fallvindsgatan är det mesta av kanalisation 
och rördragningar avslutade. Där pågår nu  
uppsättning av innerväggar och kakel på 
väggarna i badrummen är på gång. 
Arbeten med ventilationen står i tur liksom 
spacklings- och målningsarbeten. 
 
På Pilotgatan har arbetena kommit lite 
längre, en ny innergård har skapats, 
badrummen har fått kakel på väggarna, 
köksinredningar är på gång att monteras 
och spacklings-och målningsarbeten pågår. 
Även här pågår arbeten med ventilationen.  
 
Vår nya föreningslokal kan man nu skönja 
utformningen av. Den nya bastun har fått 
klinker på golvet och kakel på väggarna, 
det hela ser mycket lovande ut.  
 
Arbetena följer tidplanen och allt skall vara 
färdigt till den 30/11. Försäljningen av 
lägenheterna kommer att starta under 
hösten så snart en visningslägenhet är 
färdig. 
 
Gunnar Karlsson 
 

TVÄTTSTUGORNA 

 
Projektet med renovering och upprustning 
av föreningens tvättstugor har dragit igång.  
 
Först ut var grovtvättstugan på Pilotgatan 
42 där alla rivningsarbeten nu är slutförda. 
Efter detta vidtar målnings- och 
golvläggningsarbeten, nya rör och 
elledningar dras fram. De nya maskinerna 
kommer, om allt gå bra, monteras under 
vecka 35 och tvättstugan kommer att åter 
kunna tas i bruk vecka 36.  
 
I trapphustvättstugan på Pilotgatan 42 
påbörjades arbetena en vecka senare och 
kommer att följa samma tidplan, vilket 
innebär att den kan tas i bruk vecka 37.  
 
 
 
 



 
 
 
Renoveringen fortsätter sedan runt 
Gondolens gård med start av en ny 
tvättstuga varje vecka. På anslagstavlorna i 
entréerna på Gondolen finns information 
om i vilken ordning de olika tvättstugorna 
renoveras, ta en titt där så du vet när din 
tvättstuga renoveras. 
 
Efter Gondolen kommer renoveringen att 
under hösten fortsätta på Styrspaken. 
Information sätts upp i entréerna där när 
det är dags. 
 
Gunnar Karlsson 
Mary Ann Sörensen 
 

 

ENKÄTEN ANG. VÅRA GEMENSAMMA 

LOKALER OCH UTRYMMEN 

  
I föregående flygblad nr 4, bifogade 
styrelsen en enkät angående våra 
gemensamma utrymmen och lokaler.  
 
Syftet var att styrelsen och arbetsgruppen 
som ser över frågorna ville veta vad ni 
medlemmar tycker, samt vilka ev behov av 
lokaler som finns i Vingen. 
  
Av 529 lgh har 127 (24 %) enkäter/svar 
inkommit till arbetsgruppen. 
 
Tack till alla som tagit sig tid att besvara 
enkäten. Det finns många intressanta 
uppslag att titta närmare på. 
 
Vi kommer att sammanställa enkäten och 
jobba vidare med frågan under hösten. 
 
Brita Zellhann  
 
  

 

TIPS TILL STYRELSEN 

 
Du vet väl att du närsomhelst kan lämna in 
förslag på aktiviteter och åtgärder till 
styrelsen? 
Använd mejladressen tips@vingen.com 
 
 

 

 

HÖSTENS MÖTESDATUM 2019 

 
Öppet Hus 
Måndagar kl 17-19 i styrelserummet, 
Gondolgatan 10 
 
2/9 
7/10 
4/11 
2/12 
 
 
Seniorklubben 
 
Träffarna äger rum i Segelflygarens 
lokal, Segelflygsgatan 18. 
Tid för träffar kl. 14.00 om inte annat 
anges. 
 
Onsdag 11/9 Information om höstens 
aktiviteter. 
Boule efter mötet. 
 
Onsdag 9/10 Stadsdelsförvaltningen 
informerar och ger tips 
och idéer för äldre. 
 
Tisdag 22/10 Pubafton kl. 18-20. 
 
Onsdag 13/11 Trubadur Jannika 
Häggström underhåller. 
 
Fredag 13/12 Luciakaffe med liten 
jullandgång. 
 
 
 

 
OBS! Övriga trivselgrupper – bokkafé 
och stickkafé – håller paus tills den nya 
föreningslokalen är klar i slutet av året. 
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MILJÖFARLIGA PRODUKTER LÄMNAS VID ICA – INTE I VÅRT MILJÖRUM 

 

Under sommaren har många målat om i sina lägenheter och detta har medfört  
att vissa ställt målarburkar, lacknafta och andra miljöfarliga produkter i vårt 
miljörum. I vårt avtal med vår leverantör ingår inte miljöfarliga produkter  
utan det tas ut en extra avgift à kr 5000 :- . En onödig kostnad som läggs  
på våra hyresavier.   
 

De miljöfarliga produkterna skall i stället lämnas i miljöskåpet borta vid ICA.  
Nyckeln till miljöskåpet hämtas i kassan på ICA.  
 
Henrik Andersson 
 

__________ 
 

 
Johan Graväng som valdes in i styrelsen vid stämman i maj ska flytta från  

Skarpnäck inom kort och har därför lämnat sitt uppdrag. 
 


