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VATTENSKADOR 

 
Under de senaste åren har det börjat förekomma en hel del problem med vattenskador i vår 
förening. En del beror förstås på läckande rör som föreningen ansvarar för, men många 
läckor förorsakas av hantverkare och bostadrättshavare vid renoveringsarbeten i 
lägenheterna.  
 
Det är felaktiga installationer, skruvar och spikar i rör vid golvläggning, läckande kyl- och 
frysskåp och inte minst läckande slangar till disk- och tvättmaskiner. Då det blir 
bostadsrättshavaren som får stå för reparationen kan det bli kostsamt även om en del kanske 
ersätts genom en försäkring. Försäkringsbolagen brukar vara noga med att arbeten i våtrum 
utförs av certifierade företag så var noga med att välja ett sådant vid våtrumsrenovering. 
Och om ni köper kyl- och frysskåp med ismaskin och vattenkyl så se till att de installeras på 
ett säkert sätt av en pålitlig entreprenör.  
 
Sist men inte minst vill jag också råda alla boende att stänga tilloppsventilen till disk- eller 
tvättmaskinen så snart maskinen diskat eller tvättat färdigt. Det kan rädda många sköna 
slantar 
 
Gunnar Karlsson 
                                     
 
TAGGLÅS TILL TVÄTTSTUGORNA 
 
Under april och maj kommer Bergs lås att montera tagglås på alla dörrar till tvättstugorna. 
Det finns redan på ett par ställen, bl a grovtvättstugorna men nu tar vi resten. Det blir då den 
vanliga taggen till entrén mm som kommer att kunna användas där. Det underlättar för oss 
alla när vi efter semesterperioden kommer att påbörja renoveringen av samtliga tvättstugor. 
När detta pågår tvingas vi ju alla tillfälligt gå till en annan tvättstuga. Mer information om 
detta kommer när det blir dags. 
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VÅRENS MÖTESDATUM 

 

Öppet Hus 
Måndagar kl 17-19 i styrelserummet, 
Gondolgatan 10 
 
1 april 
6 maj 
3 juni 
 
Stickkafé 
Onsdagar kl 19 i styrelserummet, 
Gondolgatan 10 
 
3 april 
8 maj 
5 juni 
 
Föreningsstämma 
22 maj 
 
Seniorklubben 
 
OBS! Under våren håller vi till i 
Segelflygarens föreningslokal, 
Segelflygsgatan 18. 
 
Onsdagar kl 14.00 om inte annat anges 
 
10 april          
Mats Hedén, trudabur, sjunger Hasse och 
Tage  
 
8 maj            
Frågesport 
 
14 maj           
Vinprovning 
 
12 juni           
Resa till Birka 
 
 

 

HUSHÅLLSSOPOR I GARAGET 

       
Det är absolut förbjudet att använda 
garagets sopkärl till hushållssopor! 
 

Du har inte långt till sopnedkastet i ditt 
trapphus så ta med soporna när du går från 
bilen. Garagets sopkärl är endast till för det 
eventuella skräp man kan ha i bilen, ej 
hushållssopor. Om inte situationen 
förbättras tvingas vi överväga om kärlen 
ska tas bort helt och hållet. 
 
 
NYTT GRUPPAVTAL MED TELENOR 

 
Vingen har från 1 mars tecknat nytt 
förmånligt avtal med Telenor till samma 
avgift som tidigare, nämligen kr 125 per 
månad som du betalar på din månadsavi.  
I avtalet ingår en premiumrouter och 
bredbandshastighet på 250/250 Mbit. 
Tjänster som du redan har flyttas 
automatiskt över till det nya avtalet. Vill du 
köpa till ytterligare tjänster eller göra 
personliga val (som du naturligtvis betalar 
själv) kontakta Telenor direkt på  
tel. 020-222 222. 
 

VILKET ÄR MITT 

LÄGENHETSNUMMER? 

 
Du har säkert upptäckt att du har två olika 
lägenhetsnummer, ett som Skatteverket 
har bestämt och ett som tillhör vår 
förening. 
Om vi tar Skatteverkets nummer först – 
fyrsiffrigt, exempelvis 1201, så betyder det 
att din lägenhet ligger på andra våningen 
och har placering 1 på våningsplanet. Det 
numret ska du använda till myndigheter 
och liknande, dock inte till föreningen. Det 
finns en 1201 i alla 43 trapphus och 
därmed hjälper det oss inte i våra 
kontakter. 
 
Sen har vi vårt eget lägenhetsnummer, det 
som har registrerats i våra 
medlemsregister på HSB. Detta ser ut 
ungefär så här på din avi: 99-2141-5-740. 
Den röda siffran (1-3 siffror) är din 
lägenhets unika identitet och ska alltid 
användas när du kontaktar föreningen eller 
HSB. Det numret hittar du som sagt på din 
avi eller i trapphusets namntavla. 



 

ÅRSMÖTE I VINGENS SENIORKLUBB 
 
Årsmötet ägde rum onsdag 13 mars. 
Nuvarande styrelse valdes om och består 
av Gun Åberg, ordförande, Hans Svärd, 
sekreterare och Birgitta Pettersson, kassör. 
Till trivselgruppen omvaldes Marja 
Knuutinen, Birgit Nilsson och Raili 
Toivanen. Till reserv valdes Gun Jerverius. 
Revisor och revisorssuppleant blev också 
omvalda; Marja Knuutinen och Marianne 
Alpsten. 
Som resursperson kvarstår Rune 
Pettersson.  

                
 
Kjell Varenblad och Barbro Varenblad 
avtackades med blommor och vin för sina 
mångåriga insatser i Seniorklubben. Kjell 
har varit valberedare och Barbro har ingått 
i trivselgruppen. 
 
Tyvärr kunde inte någon ny valberedare 
och suppleant väljas då ingen ville åta sig 
de uppdragen. Nu har styrelsen i uppdrag 
att till nästa årsmöte försöka hitta dessa 
personer. 
 
Vid pennan: Hans Svärd       
Foto:           Tommy Broeng 
 

                     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Vår förre ordförande och mångårige 
medlem i Seniorklubben, Bo Ericson, har 
avlidit. Han var en mycket social och 
uppskattad ordförande och medlem och vi 
saknar honom. 
 
Seniorklubbens medlemmar genom Gun 
Åberg. 
 
Bo var också under många år en 
uppskattad revisor i Brf. Vingen. Han höll 
ett skarpt öga på styrelsens beslut och 
uppföljning och på hur avgifterna användes 
på bästa sätt till glädje för föreningens 
medlemmar.  
Det var ett nöje att samarbeta med Bo och 
vi saknar honom oerhört mycket. 
 
Brf. Vingens styrelse genom Mary Ann 
Sörensen 

 
SNART DAGS FÖR ELLADDPLATSER 
 
Som vi tidigare berättat har Vingen fått 
bidrag från Klimatklivet till installation av 
22 elladdplatser i garaget. Arbetet påbörjas 
snart och ska vara klart senast i slutet av 
maj. Du vet väl att det finns en speciell kö 
för elladdplatser i garaget? Ring HSB om du 
vill anmäla dig. 
 
VÅREN PÅ GÅNG? 

 

Även om våren inte riktigt fått fart ännu så 
har Trivselträdgårdar fått det. 
Lådorna för gammal blom- och krukjord 
har ställts ut på gårdarna. Så nu är det fritt 
fram att börja plantera om pelargoner mm. 
Vi kommer också att ta ner oxbärshäcken 
på baksidan av Fallvindens gård, mot 
Skarpnäcksgången. Även syrenerna ut mot 
jubileumshusen kommer att glesas ur en 
del, dock inte så mycket. Bara så att de 
trivs skapligt och blommar vackert. 
Det blir lite ris kvar här och där. Men det 
samlas upp kollektivt så att det inte blir så 
många transporter. Ni med barn får gärna 
be dem att inte "dra runt" med grenarna.  
 
Cathis Neidenmark 
 



                                                                

Pssst! 
Det är vi igen, Valberedningen………. 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Nu behövs verkligen din medverkan i föreningen 
 
Tre i föreningens styrelse har meddelat att de avgår vid årsstämman den 22 maj. 
Därför söker valberedningen nya styrelsemedlemmar bland våra boende. 
I första hand behövs det tre personer till styrelsen, men vi vill komma i kontakt med 
alla medlemmar som är intresserade av att arbeta i och för föreningen. 
Valberedningen vill skapa en ”bank” med namn på medlemmar som kan tänka sig att 
ta ett förtroendeuppdrag i någon form; styrelsemedlem, revisor eller valberedning. 
Om inte i år så i framtiden. 
 
Är det du eller känner du någon som du vill tipsa valberedningen om? 
Vingen består av 529 lägenheter, det är nästan skamligt att bara en person hörde av 
sig efter förra informationen från oss. En stor eloge till dig! 
 
Det börjar bli bråttom, så skriv några rader till valberedning@vingen.com, eller ring 
någon av oss. Innan den 31 mars, tack.  
 
Baldur Baldursson   0707- 18 85 77 
Veronica Berglund  0702- 04 59 81 
Claes Brolinsson            0706- 81 35 00 
 
Tänk på att din arbetsinsats stärker bostadsrättsföreningens fortlevnad 
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