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NU KAN VI ÄNTLIGEN SORTERA MATAVFALL IGEN!
Styrelsen valde att vänta in beslutet från Sopsamfälligheten gällande sopsugen
innan vi gick vidare och tog fram en lösning gällande matavfallet. När vi nu vet
att vi inte har några alternativ, annat än att vänta på att reparation av sopsugen,
har vi tagit fram en lösning som vi kan ha tills den fungerar igen.
Det kommer inte att vara de gröna påsarna som används nu (de är bara
till sopsugen) utan det kommer att vara bruna papp-påsar som vi
sorterar i. Påsar kommer att kunna hämtas i miljörummet på samma vis
som de gröna påsarna.
Kärlen kommer att skilja sig från befintliga kärl, både i storlek och färg. I dessa
ska vi nu alltså endast slänga matavfall. Det är väldigt viktigt att vi alla
hjälps åt att sköta detta bra. Dels för att det annars kan bli en kostnad men
framför allt för vår miljös skull. Vi är en stor förening som genom att sortera våra
avfall i matavfall, brännbara hushållssopor samt övrigt avfall i miljörummet kan
göra stor skillnad.
Kärlen kommer att placeras på följande platser från 16 mars:
Gondolgatan 3 - 4st
Gondolgatan 7 - 3st
Fallvindsgatan 7 - 2st
Pilotgatan 42 - 2st
Pilotgatan 27 - 2st
Pilotgatan 15 - 4st
Pilotgatan 24 - 4st
Pilotgatan 20 - 2st
Pilotgatan 30 - 2st
Pilotgatan 11 - 4st

____________________________________________________________
Kontaktuppgifter:
Styrelse:
info@vingen.com
Flygbladet:
flygbladet@vingen.com

Besöksadress: Gondolgatan 10, 128 32 Skarpnäck

Hämtningen som sker varje vecka sköts av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)
och styrelsen har tillsammans med dem valt ut sopkärl som kommer att placeras
ut och fungera på liknande sätt som våra andra sopor i dagsläget. Matavfallshämtningen är utan kostnad om det sköts på rätt sätt.
Johan Stenström
Miljöansvarig

NYA PARKERINGSAUTOMATEN
PÅ PLATS!
Nu har vi äntligen fått vår nya
parkeringsautomat på plats för
gästparkeringarna i garaget.
Undertecknad har testat och den
fungerar fint. Det har på sistone varit
lite strul med de olika betal-apparna
också, vilket var dåligt timing
eftersom automaten inte var på
plats. Nu skall dock allt fungera.
Skulle ni uppleva det annorlunda tar
vi tacksamt emot informationen om
detta så vi kan lösa problemen. Det
är fortfarande fördelaktigt att betala

med någon av apparna. Men det
fungerar nu alltså också att betala i
automaten.
I samband med att vi bytte
automaten så höjdes även priserna
något eftersom de legat lite efter, om
man jämför med index. De nya
avgifterna är:
Alla dagar 10.00–22.00
7kr/påbörjad timme
Laddplats-taxa alla dagar 00.00–
24.00
15kr/påbörjad timme
Johan Stenström

VINGENS SENIORKLUBB
Tisdag 30 mars planerar vi att
dela ut en påskpresent utanför
föreningslokalen.
I april tänker vi genomföra
årsmötet med poströstning.
I maj hoppas vi att alla har fått
sitt vaccin och då kan vi bjuda in
till någon aktivitet.
Mer information kommer senare.
Hälsningar från styrelsen och
trivselgruppen
/Hans Svärd

KAMERA I MILJÖRUMMET
Många av er kanske inte vet att vi
har 2 videokameror som filmar allt
som händer i miljörummet. Dessa
kameror är till för vår trygghet om
det skulle hända några incidenter i
miljörummet. Skulle olyckan vara
framme så hör av er till styrelsen
inom 1 vecka. Sedan raderas filmen.
Henrik Andersson
Säkerhetsansvarig

ÖPPET HUS
Första måndagen i varje månad:
6/4 OBS! tisdag
3/5
7/6
Alla dagar kl 17.00 – 18.30
Styrelserummet, Gondolgatan 10

SOPTUNNOR I GARAGET
Som ni märkt har vi tagit bort
soptunnorna i garaget för att man
slängde matavfall där. Vad gör man
nu istället? Ställer soporna direkt på
golvet där soptunnorna fanns!! Det
kommer att betyda stor invasion av
råttor i garaget och det vill vi inte ha.
Ta med ert avfall till närmaste
avfallscontainer.

SKÄRP ER!
INBROTT OCH STÖK I VÅRA
TRAPPHUS!
Än en gång har vi problem med att
obehöriga varit inne i våra trapphus
stökat till och brutit sig in i ett av
förråden.
Det är därför extra viktigt att vi
tillsammans kontrollerar att våra
portar slår igen. Kan inte vi alla, en
gång i veckan, kontrollera att just
våran egen port slår igen efter oss?
Om porten inte slår igen, kontrollera
då att det inte ligger grus i vägen.
Om det ligger grus i vägen, sopa
undan gruset. Slår porten fortfarande
inte igen? Felanmäl det då på vår
hemsida. www.vingen.com
Ta ansvar för din port. Du är en del
av föreningen.
Henrik Andersson
Säkerhetsansvarig

VÄXTER OCH JORD FRÅN
BALKONGER OCH KRUKOR
Vi har byggt en ny uppsamlingsplats
för föreningens trädgårdsavfall på
vändplanen bakom garaget ut mot
fältet (två stora betongfack). Där kan
nu även alla vi boende lägga våra
växter och jordrester. Kärlen på
gårdarna har vi valt att ta bort
fr.o.m. i år. Dels för att det blev
väldigt dyrt att tömma dem så ofta
som behövdes och dels för att det

tyvärr lades saker (sopor) i dem som
inte skulle vara där.

GUNGORNA PÅ GÅRDARNA
Trivselträdgårdar har ansvaret för att
låsa upp dem när underlaget är
tillräckligt mjukt. Detta är regelstyrt
för allmänna lekplatser (vilket även
våra betraktas som) och inget vi
bestämmer över själva. Nu är det
säkert så nu kan vi alltså gunga igen.
Cathis Neidenmark
Mark- och trädgårdsansvarig

TELENOR
För nån vecka eller så drabbades vi
av ett reellt bredbandavbrott som
pågick i 39 timmar. Det berörde inte
alla i föreningen men väldigt många
och det är ju besvärligt i tider där
många behöver jobba hemifrån.
Avbrottet berodde på ett kabelbrott
borta i nybygget i Sköndal och att
det tog lång tid berodde på att man
var tvungen att installera en ny
fiberkabel en längre sträcka. Tyvärr
inträffade ett nytt kabelbrott bara
några dagar senare.
Det kan inte sägas att direkt vara
Telenors fel. Dock var deras
information ytterst bristfällig i första
vändan vilket har påtalats för Telenor
i kraftiga ordalag. Det är tyvärr inte
mycket föreningen kan göra när sånt
händer annat än att försöka få tag i
så mycket information som möjligt
och informera om händelsen till
boende. - Har man problem som
enskild boende ska man kontakta
Telenors support 020-222 222 så
hjälper de till med omstart,
inställningar eller vad nu felet kan
vara.
Mary Ann Sörensen
Ordförande

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

Glädjande nog har Valberedningen fått svar från medlemmar som vill
arbeta i och för föreningen.
Vi har pratat med alla och det är bra kandidater men vi vill ändå göra ett
nytt försök att hitta någon med ett klart uttalat intresse för föreningens
ekonomi.
Du behöver inte vara ekonom men det hjälper om du har viss kunskap om
fakturaflöde och budget.
Vingen består av 539 lägenheter, vi är övertygade om att det finns
potential bland oss.
Tveka inte att höra av dig till valberedning@vingen.com, eller ring någon
av oss
Innan den 20 mars, tack.
Baldur Baldursson
Veronica Berglund
Anna-Lena Lindberg

0707- 18 85 77
0702- 04 59 81
0706- 81 35 00

Tänk på att din arbetsinsats stärker bostadsrättsföreningens
fortlevnad.

