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Med detta Flygblad får du 

dagordning, 

årsredovisning och 

underlag för 

poströstningen till  

Brf. Vingens 

föreningsstämma 2020 

 
 



 
      

 
På grund av den rådande situationen med Covid-19 och den påverkan viruset 
kan ha på folksamlingar och fysiska möten har Brf. Vingens styrelse beslutat 
att årets stämma som ska hållas den 15 juni 2020 ska ske i form av 
poströstning. 
 
Det är väldigt tråkigt att vi inte kan samlas som vanligt men det kan inte hjälpas i 
denna mycket konstiga och annorlunda värld vi lever i just nu. Risken för spridning av 
smitta är helt enkelt för stor. 
 
Enligt lag (Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) 6 kap 9§) måste stämman 
hållas senast den 30 juni och därför går det inte heller att flytta stämman framåt i 
tiden.  
 
Regeringen har fattat beslut om en ny lag (Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för 
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) med bestämmelser 
som utökar möjligheten till poströstning trots att detta egentligen inte är möjligt 
enligt våra stadgar. 
 
Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman 
kan hållas nere till ett minimum, nämligen ordförande, sekreterare, revisor och övriga 
funktionärer vid stämman, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande 
som möjligt under de rådande omständigheterna. 
 
Den som avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid 
föreningsstämman. 
 
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat 
bifogade underlag för poströstning. 
 
Poströsten lämnas i brevinkastet på Gondolgatan 10, eller epost: 
stamman@vingen.com senast 8 juni.  
 
Glöm inte att ange namn, adress och lägenhetsnummer för att poströsten ska vara 
giltig. Du måste även skriva under poströsten. 
 
Har du frågor till styrelsen kan dessa skrivas på sista sidan av formuläret. Svaren 
kommer att ges skriftligt efter stämman. 

   
********* 
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1 JUNI BYTER VI KOD PÅ ALLA GRINDAR (FÖRUTOM GARAGET). 

NY KOD 3268
 



 
 
 
 

EN RIKTIG KARL GRILLAR MED KOL PÅ 
GÅRDEN 

 
För många närmar sig nu grillsäsong och 
för vissa kanske den redan har startat. Vi i 
styrelsen vill påminna om brandsäkerheten. 
Tänk på att det är jättedumt att grilla med 
kol på balkongen, då det är en stor risk att 
lågorna får fästa i byggnaden eller en 
markis. 
 
Vi uppmanar er alla till lite eftertanke när 
det kommer till att grilla på balkongen så vi 
slipper uppleva att vårt tak brinner upp.  
 
Ni som grillar med gasol. Kontrollera att alla 
slangar, munstycken och regulatorer är i gott  
skick innan ni börjar säsongen.  
 
Henrik Andersson  
sakerhet@vingen.com 
 
               ********* 

 
 

 
 

 

AVLOPPSPROBLEM 
 
På senare tid har stoppen i avloppen blivit 
allt mer frekventa, det gäller framför allt 
köksavlopp. Våra avloppsledningar skulle, 
enligt plan, ha rensats och spolats i år men 
det då det också är dags för OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll), som är 
ett lagkrav att utföra måste vi göra detta i 
första hand. För att inte hantverkare från 
två verksamheter skall besöka alla 
lägenheter i dessa coronatider så kommer 
OVK att utföras under hösten 2020, 
avloppen får vänta till våren 2021. Under 
tiden ber vi er att vara aktsamma med 
avloppen hemma, ett avloppsstopp är inte 
heller någon trivselhöjare precis. Använd 
inte hushållspapper i toaletten och lägg inte 
i stora mängder toapapper toaletten utan 
dela upp spola istället fler gånger.  
Beträffande köksavloppen så fick vi 
följande råd från Stockholm Vatten och 
Avfall AB, följ dem: 
 
Det kan bli stopp i avloppet om du 
häller ner matolja och fett i diskhon. 
Torka istället ur stekpannor och 

kastruller med hushållspapper och 
släng det i soporna. Om du har använt 
frityrolja, häll den i en flaska, förslut 
och lämna till miljöstationen. Glöm 
inte att märka upp vad 
flaskan innehåller. 
Ett annat alternativ är att hälla mindre 
mängder fett i en använd 
mjölkförpackning, förslut sedan och 
lägg den i soporna. 
 
Gunnar Karlsson   
underhall@vingen.com 

 
               ******* 
 
 
KATTLUCKOR I BALKONGDÖRREN 
 
Nu finns det ett avtal för de som vill 
installera kattluckor i sina 
balkongdörrar. Gå in på vår hemsida 
och under menyn blanketter och avtal, 
där finner du avtalet för kattluckor. 
 

                         
                  
 
 
 
Tyvärr föll en del av artikeln om Panta På-
appen bort i förra numret av Flygbladet. 
Därför får du den här igen i sin helhet. 
Finns även på anslag i miljörummet. 
 
HAR DU HÖRT TALAS OM PANTA PÅ-
APPEN?? 
 
Om du kanske rent av redan använder den 
så behöver du inte läsa mer. Men för dig 
kan vi berätta att Vingens Miljörum nu är 
registrerat som återvinningsstation i appen. 
Om du inte känner till appen så föreslår vi 
att du på datorn, eller i mobilen, går in och 
söker på www.pantapa.se och läser där och 
registrerar dig. 

http://www.pantapa.se/
https://pixabay.com/sv/vectors/katt-djur-silhuett-tamkatt-1583522/


 
Det blir lite långt att berätta allt här i 
Flygbladet. Men tanken är att du ska spara 
dina förpackningar och scanna dem när du 
slänger dem i vårt Miljörum, eller vid någon 
annan registrerad återvinningsstation. (det 
går bara att scanna när du är på plats vid 
en station) Då får du pant för de produkter 
som, i dagsläget, finns registrerade hos  
"Pantapå". (De fyller på med nya hela 
tiden) 
 
Du kan också få 1 krona per styck i pant 
för upp till 5 andra förpackningar per 
vecka. Den panten står Panta På 
för. Panten kan du sedan få som pengar 
eller kuponger direkt i mobilen. 
 
Visst är det smart!! Här nedan listar vi hur 
enkelt det är - i tre steg: 
 
STEG1 
Gå till den närmaste återvinningsstationen 
som finns på kartan i appen – där finns nu 
även Vingens Miljörum. 
 

 
 
STEG 2 
Skanna streckkoden på förpackningen du 
vill återvinna med appen när du står vid 
återvinningsstationen. 
 

 
 
STEG 3 
Få pantvärdet – pengar eller kuponger – 
direkt i mobilen.  

 
    

 
INSEKTSHOTELL 
 
 
 

     
 
Nu har vi i Vingen fått våra alldeles egna 
insektshotell!  
 
Våra föreningsgrannar Loka Lidbäck och 
Björn Håkansson har så förtjänstfullt (i lite 
samarbete med undertecknad), monterat 3 
st mindre insektshotell på Vindstruten 
(Fallvindsg 5), Fallvinden (Gondolg 8) och 
Gondolen (Pilotg 40) samt ett på Pilotgatan 
11.  
 

                         
 
På Piloten, i den snart anlagda 
vildblomsängen utanför de nybyggda 
lägenheterna, och på Styrspaken i det så 
kallade woodlandet (vid Gondolg 5) 
kommer Trivselträdgårdar att montera två 
lite större hotell lite senare under 
försommaren.  
 
Vi hoppas och tror att det ska flytta in både 
fjärilar och solitärbin i dessa så 
småningom. Gå gärna förbi och titta om du 
är nyfiken. Har du frågor eller funderingar 
får du gärna höra av dig till undertecknad. 
 
Cathis Neidenmark, tradgard@vingen.com 

mailto:tradgard@vingen.com


 


