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FÖRENINGSSTÄMMAN 22 MAJ
Föreningen höll sitt ordinarie årsmötet 22 maj i Kulturhuset. 67 medlemmar deltog.
Robert Öberg från HSB föredrog på sitt utmärkta sätt ekonomin för 2018 varefter
stämman valda att godkänna resultatet och de föreslagna dispositionerna.
Till stämman hade inkommit tre motioner. Den första handlade om sittplatser i
portarna, den andra om utökade öppningstider i miljörummet och slutligen den tredje
om en facebook grupp för Vingens medlemmar. Styrelsen ställde sig positiv till
samtliga motioner och stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Det betyder att
under hösten kommer en icke-brännbar och helst uppfällbar sits att monteras i
portarna vilket underlättar av- och påtagning av broddar, och är bra om man väntar
på taxi. Öppningstiderna i miljörummet har ändrats enligt förslaget och slutligen, om
någon vill ta på sig att starta en sluten Facebook grupp för Vingens medlemmar kan
styrelsen ställa sig bakom detta.
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NY STYRELSE
Vid Brf. Vingens föreningsstämma
valdes tre nya ledamöter till styrelsen:
Anna Bengtsson, Henrik Andersson och
Johan Graväng. Vidare omvaldes Mary
Ann Sörensen och Brita Zellhann.
Gunnar Karlsson, Cathis Neidenmark,
Emilija Mandri och Emma Lennström
har ett år kvar av sin mandatperiod.
NY VALBEREDNING
Stämman valde även ny valberedning
för det kommande året. Den består nu
av Veronica Berglund (sammankallande), Baldur Baldursson och AnnaLena Lindberg.
NYA REVISORER
Till revisor för det kommande året
valdes Tomas Eklund och som
suppleant Anna Jansson.

HÖSTENS MÖTESDATUM
Öppet Hus

Måndagar kl 17-19 i styrelserummet,
Gondolgatan 10
2/9
7/10
4/11
2/12

Seniorklubben
Onsdagar kl 14.00 i
Segelflygarens föreningslokal,
Segelflygsgatan 18
11/9
9/10
13/11
13/12
Program har inte fastställts men notera
datum.
Därutöver:
22/10 Pubafton

Protokollet från stämman bifogas detta
Flygblad.
NYTT OM
TVÄTTSTUGERENOVERINGEN
VÅRA GEMENSAMMA UTRYMMEN
VIKTIGT ATT DU SOM BOENDE OCH
MEDLEM SVARAR OCH LÄMNAR IN BIF.
ENKÄT
Syftet med enkäten är att styrelsen, och
arbetsgruppen som ser över våra
gemensamma utrymmen på våra gårdar,
vill veta vad ni boende tycker och ev vill
göra med dessa, samt få veta vilka ev.
behov av lokaler som kan finnas i Vingen.
Brita gardssamordnare@vingen.com

Vecka 32 (5 augusti) börjar renoveringen
av våra tvättstugor. Vi börjar på Gondolen
– med grovtvättstugan på Pilotgatan 42
och sen går det vidare runt på gården.
Entreprenören börjar med en ny tvättstuga
varje vecka och varje tvättstuga beräknas
ta fyra veckor. Mer information kommer
direkt till berörda boende, i trapphus och i
brevlådan.

LITE SMÅTT OCH GOTT INFÖR
SOMMAREN
I skrivande stund är det mycket varmt och
vi öppnar glatt balkongdörrar och fönster.
Tänk dock på att stänga när du går
hemifrån. Låt inte tjuven få chansen att ta
sig in. Tänk också på att inte släppa in

främmande i trapphuset och se alltid till att
dörren går i lås när du går in och ut.
Det är skönt att grilla på sin balkong eller
loftgång när det är sommar men på grund
av brandrisken får du inte använda kolgrill
(det luktar ibland så väldigt illa också). Vi
har stora fina grillar på gårdarna som det
är fritt fram att använda för samtliga
boende. Samla ett gäng och grilla
tillsammans, det skapar gemenskap!

MASKROSOR PÅ VÅRA GRÄSYTOR

Och så är det naturligtvis detta med hög
musik! Behöver jag säga mer? Vi måste ta
hänsyn till våra grannar, eller hur?

Så här års är det gott om maskros i våra
gräsmattor. Så snart det kommer lite regn
så puff! så finns de trots ihärdiga försök att
bli av med dom. Men varför inte göra en
egen insats på detta sätt’?

ELLADDPLATSER I VÅRT GARAGE

Maskrossaft från Fam Mandelmann
Plocka maskrosor och gör en riktigt god och
enkel saft du kan njuta av hela sommaren!

Nu är installationen av elladdplatser i vårt
garage klar. F n är det 6 personer som fått
plats men flera står i kö och vill skaffa sig
elbil lite längre fram.

Tips! Marie Mandelmann kokar även med
några svartvinbärsblad och trädgårdssyra i
saften.

Om du har för avsikt att skaffa elbil, ställ
dig i elbilskön hos HSB, så anvisar vi plats
när du behöver det.
Förutom de 21 platserna som vi hyr ut till
boende finns det även tre platser på
gästparkeringen för våra besökare.
Då betalar men direkt för den el man
använder och naturligtvis den vanliga
parkeringsavgiften. Informera gärna dina
gäster om denna möjlighet!

Du behöver
•
•
•
•

1 l maskrosblommor, utan skaft
1,6 l vatten
9 dl socker
2 citroner, saften

Gör så här
NYA SKYLTAR
Förutom skyltar om rökförbud vid våra
lekplatser och allmänna områden (se förra
Flygbladet) kommer vi att sätta upp skyltar
med förbud mot rastning av hundar på
gårdarna. Det betyder naturligtvis inte att
man inte får gå genom gården med sin
hund eller vistas där men man ska inte
använda gården till hundens kiss- och
bajsronda. Händer det olyckor när du och
din hund vistas på gården är det självklart
att du plockar upp efter hunden, eller hur?

1. Koka upp vatten och socker i en stor kastrull
med lock.
2. Skölj blommorna (kronbladen) noga och lägg
dem i kastrullen. Låt koka lugnt under locka i
ca 1 timme.
3. Rör ner citronsaft och sila bort blommorna.
Smaka av och se om det behövs tillsättas
mer citronsaft.
4. Häll saften på rena flaskor som hettats upp till
100 grader. Späd den koncentrerade saften
med vatten vid servering.

NEJ till glas i sopnedkastet!
Eller rättare sagt –SLÄNG ALDRIG:
- GLAS
- KERAMIK
– STEN
– METALL
ner i sopnedkastet.
VARFÖR? JO:
Eftersom när soporna sugs iväg genom soprören så sliter dessa
ämnen hårt på rören. Så hårt att det faktiskt går hål på dem.
Och går det hål så dras grundvattnet in och blöta sopor blir
tunga sopor och då måste man ha dubbelt så stor sugkraft,
vilket leder till ännu större slitage på rören.
OCH DÅ BLIR DET DYRT, VÄLDIGT DYRT.
För rören ligger nedgrävda under marken och att byta och
reparera dessa blir väldigt kostsamt, för både dig och mig.
Det är vi som tillsammans betalar en avgift till samfälligheten
som sköter sopsugen i Skarpnäck.
Så låt oss komma överens – SLÄNG ALDRIG MER, DENNA TYP
AV MATERIAL I SOP PÅSEN OCH NER I SOPNEDKASTET.
Vingens miljörum för sopsorteringshantering finns i garaget
på BV Gondolgatan 12.
Tack för att du förstår och bidrar!
SopSam (Samfällighetsföreningen i Skarpnäck)/
gm Styrelsen

