
 
 

Flygbladet              

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck                                                                                         Nr. 2020/1 
 

      

  
                                          En tidig morgon i januari i vackra Vingen 

 

                   GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET! 
 
 
TVÄTTSTUGORNA 
 
Projektet med tvättstugorna rullar vidare, snart är Styrspakens tvättstugor färdiga så på fredag 
vecka 4 börjar renoveringsarbetena på nästa gård, Fallvinden. Arbetena har hittills gått bra och 
tvättstugorna får ett mycket efterlängtat lyft. Vartefter tvättstugorna har tagits i drift igen efter 
renoveringen har emellertid en del problem uppmärksammats och ett av dem är att torktiden 
är längre i den nya utrustningen. Något, som vi som jobbade med det här, förstod. Därför finns 
det numera 2 torktumlare i tvättstugorna. För att förbättra torktiden ytterligare, framför allt i 
torkskåpen, behöver ventilationen förbättras. Detta jobbar styrelsen tillsammans med ett 
ventilationsföretag på för närvarande och en lösning tycks vara inom räckhåll. För att få så kort 
torktid som möjligt i både tumlare och torkskåp gäller följande: 
 
Se till att tvätten är så väl centrifugerad som möjligt. Öppna inte tumlare eller 
torkskåp under torkningsprocessen. Maskinerna startar då om från början av 
programmet och torktiden blir då upp till dubbelt så lång. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Kontaktuppgifter: 
Styrelse:             info@vingen.com                                      Besöksadress: Gondolgatan 10, 128 32 Skarpnäck 
Flygbladet:          flygbladet@vingen.com 



   
Tips från coachen! 

- Om ni använder pulver så fäll upp 
den lilla gröna flärpen. Så slipper allt 
pulver ligga kvar till nästa tvättsugna 
granne. Se bild. 

- Om ni manglar, se till att 
mangelgodset inte blir för tjockt. Då 
stannar mangeln.  

  

                    
 
UPPROP 
 
Vi vill gärna bli några fler som bygger, 
sätter upp och sköter några insekts- och 
fjärilshotell på våra gårdar. Se gärna 
inlägget i decembernumret av Flygbladet. 
Inga kunskaper krävs. Vi lär av varandra 
och andra.  
 
Är du intresserad så kontakta undertecknad 
via mail, telefon eller sms. Mina 
kontaktuppgifter finns i alla portar. 
 
Cathis Neidenmark 
Mark- och Trädgårdsansvarig 
tradgard@vingen.com 
 
VÅRENS MÖTESDATUM 
 
Öppet Hus (Gondolgatan 10): 
Måndagar kl 17-19 
3/2, 2/3,6/4, 4/5, 8/6 
 
Seniorklubben: 
12/2, 18/3, 1/4,15/4, 13/5, 28/5
  
  
Läs mer om tid och plats på 
anslagstavlan i trapphuset 
 

MOTIONSDAGS 
 
Under februari månad är det tid att lämna 
in ett eller flera förslag, s k motioner till 
föreningsstämman i maj. En motion ska 
alltid behandlas på årsstämman dit alla 
medlemmar är inbjudna och har rätt att 
vara med och fatta beslut.  
 
Så här skriver du en motion: 
 

1. Skriv en rubrik som kortfattat 
beskriver vad ärendet handlar om 

2. Skriv vad ärendet handlar om 
3. Avsluta motionen med att själv 

föreslå ett beslut som du tycker 
stämman ska ta 

4. Skriv under motionen med ditt namn 
(anonyma förslag godtas inte) 

5. Mejla ditt förslag till 
info@vingen.com eller lämna det i 
brevlådan på Gondolgatan 10. 

 
Tänk på att enligt stadgarna kan motioner 
som inkommer efter 29 februari inte 
behandlas. 
 
OBS! Du är naturligtvis alltid välkommen 
med dina synpunkter eller förslag till 
styrelsen om sånt som inte ska behandlas 
på stämman. 
 
 
 
OCOOLA UNGDOMAR 
 
Under de senaste månaderna har det stått 
okända ungdomsgäng inne på våra gårdar 
och rökt sött doftande cigaretter.  
 
Vi i styrelsen har givetvis rapporterat detta 
till Polisen, som har tagit detta som ett 
narkotikatips.  
 
Till alla föräldrar, prata med era ungdomar 
om hur ocoolt och dumt det är att röka 
cannabis eller andra drogklassade preparat.  
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NYBYGGET 
 
Två lägenheter på Fallvindsgatan 2 har 
sålts. Fyra lägenheter på Pilotgatan 26 och 
30 läggs ut för försäljning inom kort. De 
sista fyra blir klara under mars månad. 
 
Föreningslokalen 
Är trimmad och klar för uthyrning så snart 
vi får slutbesked från stadsbyggnads-
kontoret. Det är inte så kul att vänta när vi 
annars är klara men det måste vi tyvärr. Vi 
tar direktkontakt med alla som bokat den 
närmaste tiden för vidare information. Nytt 
är att vi har en barnhörna med barnböcker. 
Tyvärr har vi inte så många, så om du vill 
skänka några barnböcker till oss skulle vi 
bli glada.  
Ta kontakt med Mary Ann, tel.nr. i 
trapphuset. 
 
 

      
 
 
Gästlägenhet nr 2  
är också klar för uthyrning så snart 
slutbeskedet kommer. Denna gästlägenhet 
har tre sängplatser och finns på Pilotgatan 
26. 
 
Bastun 
Många längtar efter bastun och tyvärr 
kommer det nog att dröja fram till april 
innan den kan tas i bruk. Om du vill ha 
tillgång till den måste du anmäla dig och 
betala en årlig avgift på kr 500. Den 
summan går till städning, ev byte av 
inventarier m m. Du kan anmäla dig redan 
nu, så får du direktbesked när bastun är 
klar och din tagg aktiveras. Mejla till 
bastu@vingen.com eller ring Mary Ann, 
tel.nr. i trapphuset. 
 
 
 

 
 
Kunde du tänka dig att ta ansvar för 
den nya jättefina bastun? (Att någon vill 
ansvara för den är en förutsättning för att 
den kan användas).  
 
Mejla i så fall till bastu@vingen.com eller 
ring Mary Ann, tel.nr. i trapphuset. 
 
 

SOPSUGSPROBLEMATIKEN 

Sopsugsanläggningen har nu varit stängt 
en månad men är sakta på väg att öppnas 
på försök på flera ställen. De utsatta kärlen 
och containers kommer att vara kvar ett 
tag för säkerhets skull. Vi har väl alla läst 
lokaltidningen eller läst på Facebook om de 
stora problem med överfyllda kärl och 
påsar som ställs utanför dessa i stället för 
att gå till nästa container.  

Dock inte i Vingen! En eloge till er 
Vingenbor! Ni har skött det förnämligt! 

Vi har fått följande inlägg från Vadim Abzel, 
styrelseledamot i Sopsamfälligheten som 
förklarar lite om det inträffade: 
 
OM SOPSTOPPET  
Beträffande kompletterande info när det 
gäller sopsugsproblemet. Det styrelsen 
känner till är att systemet (sopsugen) 
undersöks med syfte att lokalisera de 
ställen där vattnet tränger in och för att 
komma med en åtgärdsplan.  
 
Det beslutande organet när det gäller 
driftfrågor är Sopsug Samfälligheten i 
Skarpnäck. Det verkställande dito, eller 
rättare sagt entreprenören som driftar 
sopsugsanläggningen är Envac AB via sitt 
dotterbolag BoDAB som SopSamfälligheten 
köper tjänster från.  
 
Det vi vet är att situationen är allvarlig och 
att det kommer att ta tid.  
 
Nu några ord om det tekniska läget.  
 
Skarpnäcks sopsugssystem har 35 år på 
nacken. Rören som soporna transporteras 
genom bildar ett nätverk under våra gator 
och fastigheter. Anläggningen består av ca  
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3,5 km metallrör som ligger ca 1 meter 
under markytan. För att fungera som det 
ska bör systemet vara tätt. Ju närmare 
hermetisk täthet man kommer desto bättre 
sugeffekt uppnås och desto mindre energi 
går åt för att hämta hem sopor. När 
soporna sugs genom rören går det med en 
hög hastighet på upp till 50-60 km/h. De 
hårda fraktioner som folk matar in i 
sopnedkasten såsom glas, porslin, metall, 
stengods är de som sliter hårdast på 
insidan av rören. Speciellt märkbart blir det 
på de ställen där rören gör en böj eller där 
två rör möts. Till slut går det håll på rören 
och grundvattnet och luft börjar ta sig in 
och systemets täthet minskar. En ond 
spiral uppstår. Vattnet blöter ner soporna 
och gör dem avsevärt mycket tyngre. 
Sugeffekten avtar varför det krävs allt 
högre energipåslag för att få hem de tunga 
soporna. Blöta sopor sliter allt hårdare på 
rören och rostangreppen ökar. Fler och 
större hål uppstår osv. Dessutom tvingas 
hela systemet att jobba på högvarv vilket 
ökar slitaget även på andra delar. Även de 
som ligger ovanför marken.  
 
Att hålla koll på ett underjordiskt system 
som används 365 dagar om året 3-4 ggr 
per dag är med den teknik vi har i 
Skarpnäck nästintill omöjligt. När fel 
uppdagas stoppar man anläggningen och 
filmar rören där man tror felet uppstått.  
 
Är det på ett ställe som är tillgängligt tar 
man fram en åtgärdsplan, gräver upp gatan 
(är det tät-trafikerad led eller bussgata bör 
jobben ske nattetid), byter den trasiga 
rörstumpen, återställer miljön och återgår 
till ordinarie drift. 
 
Sedan 2016 har vi haft 3 eller 4 dylika 
reparationer av vilka var och en kostar bra 
över 1 milj kr. Inträffar flera fel samtidigt 
eller tätt på varandra så havererar 
systemet. Den sugeffekt man kan 
producera räcker inte för att få hem 
soporna.  
 
Problemet är att du aldrig på förhand vet 
var felet kan uppstå och när det uppstått  
så är det ganska svårt att fastställa var 
exakt det ligger. Skulle felet drabba ett 
rörstick som ligger under ett hus eller  

annan fastanläggning så blir kostnaden och 
svårighetsgraden ännu högre.  
 
Av det ovansagda kan flera slutsatser dras. 
1) Vi har en gammal och sliten sopsug.  
2) Sopsugsanläggningen ligger under 
marken och är osynlig.  
3) Vi som slänger sopor bryr oss inte om 
vad vi matar in och bidrar alltså själva till 
ökat slitage.  
4) Utreda fel under marken är svårt och tar 
tid.  
5) Reparationer är krångliga, dyra och tar 
också tid.  

Av detta kan man utläsa att vi alla måste 
hjälpa till att ta hand om vår slitna sopsug. 
Släng därför aldrig glas, metall, porslin 
och liknande i sopnedkastet. Det kan du 
med fördel lägga i vårt fina miljörum. Du 
kan även använda den mobila 
miljöstationen när den kommer till 
Skarpnäck. 

DEN MOBILA MILJÖSTATIONEN  

tar emot ditt bärbara farliga avfall. Du kan 
även lämna elavfall upp till en 
mikrovågsugns storlek. Större mängder 
farligt avfall eller elavfall är du välkommen 
att lämna på stadens återvinningscentraler.  

Miljöbilen kommer till Skarpnäck 
(Pilottorget) på följande tider: 
Tisdag 31 mars, 18.00–18.45      
Torsdag 6 augusti, 20.00–20.45      
Måndag 19 oktober, 18.00–18.45 
  

 
 
 

VINGENS ÅRSSTÄMMA  
MÅNDAGEN 25 MAJ KL 19.00 

 
 

SKRIV IN I KALENDERN! 
 
 

 
 
 

 
  


