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HJÄRTLIGT TACK  
 
till alla som tog sig tid att delta i Brf. Vingens poströstning till stämman. 115 
medlemmar lämnade in sin poströst, dvs ca 20%. Rösterna räknades med stor 
omsorg och noggrannhet av rösträknarna Veronica Berglund och Anna-Lena 
Lindberg. Ett mycket bra jobb, tack för det! 
 
Den fysiska stämman ägde rum med 14 deltagare. Protokollet från stämman 
bifogas detta Flygblad. 
 
Stämman valde två nya styrelseledamöter, nämligen Rolf Erlandsson och 
Andreas Bergman. Mary Ann Sörensen och Henrik Andersson omvaldes. 
Styrelsen konstituerade sig efter stämman och består nu av följande personer: 
 
Mary Ann Sörensen, ordförande och information 
Gunnar Karlsson, vice ordförande och underhåll 
Cathis Neidenmark, trädgård 
Henrik Andersson, säkerhet 
Elisabeth Stahlenius, sekreterare 
Andreas Bergman, IT 
Rolf Erlandsson, ekonomi 
Johan Stenström, miljö 
Krister Norlin, HSB-ledamot 
 
Valberedningen omvaldes och består av Anna-Lena Lindberg 
(sammankallande), Baldur Baldursson och Veronica Berglund. 
 
Tomas Eklund och Agneta Danielsson omvaldes som revisor och 
revisorssuppleant.  
 
Du hittar kontaktuppgifter till alla förtroendevalda på den nya kontaktlistan som 
finns i den digitala tavlan i trapphusen och på hemsidan.  
 
Vi tackar avgående Hayri Dündar för god insats i sitt år i styrelsen. 



 
VAD HÄNDE MED MOTIONERNA? 

• Skippa julgranen. Det fanns 
majoritet för att hitta belysning 
till gårdarna som kan sitta i 
träden året om. Det finns många 
alternativ så vi får hitta en 
lösning som alla tycker är bra. 

• Förbud mot grillning. Eftersom vi 
har grillar på samtliga gårdar 
varken kan eller vill vi ta bort 
dom. Som med allting: visa 
hänsyn! 

• Elhyrbil. Bra idé som vi 
undersöker vidare. Föreningen 
kan ju inte ha egen biluthyrning. 

• Solceller. Innan vi 
överhuvudtaget kan ta ställning 
måste vi se över våra tak för att 
se om de håller för solceller. 
Garagetaket gör det definitivt inte 
och planeras att byggas om nästa 
år. 

• Regnet på gångbanorna kan vi 
inte göra så mycket åt. Använd 
appen ”Tyck till” för att klaga till 
Stockholms stad. 

• Inte heller trafiken på 
motorvägarna kan vi göra så 
mycket åt. Återigen är det fullt 
möjligt för boende att klaga. 
Används appen, så skickas klagan 
vidare till rätt instans. 

• Sopsugen tillhör 
Sopsamfälligheten. Vi påverkar 
genom våra insatser i deras 
styrelse. 

• Trapplokalerna håller vi på att se 
över. Många används som 
soprum och det är förkastligt. Vi 
jobbar med frågan! 

 

 
Sopsugsnytt 
Som väl de flesta vet så har sopsugen i 
Skarpnäck varit ur funktion sedan 2019, 
och detta har ju varit negativt för oss 
boende och för vår närmiljö. De enda 
som glatt sig åt detta är väl förmodligen 
bara råttor och fåglar, som kalasat på 
soporna runt de sopkärlen där vi kastar 
våra sopor i sopsugens frånvaro. Men 
nu är vi på väg mot en lösning, ljuset 
vid horisonten börjar synas. Att 
renovera sopsugen har varit föremål för 

många diskussioner i sopsamfällighetens 
styrelse. En utredning, som 
samfälligheten lät en konsult genomföra, 
gav svaret att på grund av stadsdelens 
planering så är den bästa, och praktiskt 
taget enda lösningen är att renovera 
sopsugen och starta den igen. 
Samfällighetens styrelse har därför för 
avsikt att träffa avtal med 2 
entreprenörer, en för markarbeten och 
en för rörarbeten. Arbetena kommer att 
starta under sommaren och om allt går 
bra kan vi hoppas på att sopsugen 
kommer igång igen i december.  
                                                                                   
Under arbetenas gång kommer vi att 
utsättas för många prövningar, gator och 
tomtmark kommer att grävas upp. 
Ibland kommer det bli svårt att ta sig 
fram som man är van då trafik-
omledningar måste göras och man får 
färdas på obekanta gator och kanske 
upptäcka nya och spännande kvarter. 
För Vingens del kommer det att bli extra 
besvärligt då ledningarna från 
Skarpnäcks allé och vidare utefter 
Pilotgatan ligger på vår tomtmark som 
då måste grävas upp. Det är ju fina 
trapplotter och uteplatser där, men allt 
kommer att bli återställt.  
 
Kostnaden för renoveringen kommer att 
bli hög, drygt 40 miljoner, men kommer 
förmodligen inte drabba oss boende så 
hårt då vi är många hushåll i Skarpnäck 
som delar på kostnaden. Men nu har vi 
ju vi äntligen något att se fram emot. Vi 
kan hoppas på att allt spring med 
soppåsar är slut och att vi i framtiden 
slipper se råttor, som jagar katter, på 
våra gårdar. 
 
Gunnar Karlsson 
 
VIKTIG INFORMATION!! 
Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att slänga 
någonting annat än växter och jord i vår 
trädgårdskompost bakom garaget. Vi får 
betala extra för allt annat material som 
hamnar där. 

INGA KRUKOR, PÅSAR ELLER 
ANNAT!  

Cathis Neidenmark 



 
TRÄFF I VINGENS 
SENIORKLUBB! 
Seniorklubben har haft två träffar! Med 
tanke på restriktionerna var det 
begränsat med antalet deltagare. Vi åt 
en mycket god smörgås i 
föreningslokalen och pratade livligt med 
varandra! Därefter blev det qigong under 
ledning av Marja för de som önskade.  
 
Vid första träffen skedde qigongen 
inomhus eftersom regnet vräkte ner men 
vi andra träffen var i ute i strålande sol! 
Nu ser vi fram emot höstens träffar, 
förhoppningsvis utan restriktioner! 
 
Vid pennan och bakom kameran 
Hans Svärd 
 

 
 

 
SOLTAK 
Vi har alla varit unga och dumma, så är 
även dagens barn och ungdomar.  
Dagens unga tycker det är tufft att sitta 
på våra tak och sola. Men det är det 
inte! Så ta ett snack med era barn och 
ungdomar om att taket inte är en 
lekplats. 
Henrik Andersson 

 

VATTENTIPS! 
-Duscha i stället för att bada. Det går åt 
150-200 liter vatten för att fylla ett 
badkar. 
-Ta en kort dusch! När du duschar gör 
du av med 12 liter vatten per minut. 
-Stäng av vattnet när du borstar 
tänderna! Då sparar du 6 liter vatten per 
minut. 
-Ställ en kanna vatten i kylen. Då 
behöver kranen inte rinna för att vattnet 
ska bli kallt för varje glas. 
 

 
 

HÅLLBAR TVÄTTSTUGA 
Våra moderna, miljövänliga maskiner 
anpassar vattenintaget till mängden 
tvätt. 
 
I Stockholm har vi mjukt vatten. Dosera 
så lite tvättmedel som möjligt. Lägger du 
i för mycket riskerar du att det inte 
sköljs ut med vattnet och fastnar i 
kläderna. Det märker du när det börjar 
klia!  
 
Använd alltid miljömärkta tvättmedel och 
undvik kemikalier och blekmedel. 
 
Använd gärna tvättpåse till fleece- och 
syntetplagg. Tvättpåsen samlar upp 
mikroplaster som finns i dessa plagg. 
 
Låt luckorna till tvättmaskin och 
torktumlare vara öppna när du är klar 
med din tvätt. Då kommer det luft till 
tvättmaskinen så insidan kan torka. 
Torktumlaren kan lukta unket om den 
stått för länge med stängd dörr. 
 
Och glöm inte luddfiltret! 
 

  
 
 



 
 
Så långt som på denna gula lapp i David Batras bok ska vi kanske inte gå. Men håll med 
om att det är irriterande att man ska börja sin tvättid med att rensa andras ludd.  
 
Och när vi ändå är inne på irritationsmoment: ta med ditt tomma tvättmedelsemballage 
när du går!  
 
Din granne tar väl inte bort soporna du har hemma, så varför ska de tvingas ta bort dina 
tvättkartonger från tvättstugan? 
 

 
 

Den lilla hinken är till för ludd – ingenting annat! 
 

STÄDNING 
Inom kort kommer vår städentreprenör Evident att putsa de stora fönstren i trapphusen 
samt fönstren i alla gemensamma lokaler. När det är klart kommer samtliga trapphus att 
städas. Entréerna, trappsteg och vilplan kommer att maskinskuras så allt blir rent och 
fräscht igen.  
 

 
MATAVFALL 
Glädjande att så många använder matavfallskärlen som Stockholms Vatten ställt ut. Den 
bruna papperspåsen ska användas, ABSOLUT INTE den gröna plastpåsen vi använde 
tidigare. De bruna påsarna hämtar du i vårt miljörum. DU FÅR INTE HELLER SLÄNGA NER 
MATRESTER UTAN FÖRPACKNING! Det är bara äckligt, eller hur? 
 

HA EN FIN SOMMAR! 

 



 


