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Flygbladet           

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck                                                                            Nr. 2022/3

 

 
Med detta Flygblad får du 

dagordning, årsredovisning och 

underlag till  

Brf. Vingens föreningsstämma 

2022 som äger rum 

 
tisdagen 31 maj kl 19.00  

 

i Kulturhuset, Skarpnäcks Allé 25 

(kaffe serveras från kl 18.00) 

 

OBS. Ändring av dag 

 
 



OM STÄMMAN 
Den årliga föreningsstämman äger 
rum 31 maj kl 19.00 i A-salen i 

Kulturhuset kl 19.00. 
 
Vi var tveksamma till om vi hade 

möjlighet att i år hålla en fysisk 
stämma i stället för med 

poströstning, men eftersom det inte 
finns några restriktioner pga 
smittspridning av coronaviruset tog 

styrelsen beslut om att i år hålla en 
fysisk stämma. För säkerhets skull 

bokade vi A-salen i Kulturhuset som 
kan hysa riktigt många personer och 
där vi kan sitta med avstånd om så 

behövs. 
 

Vi hoppas nämligen på att riktigt 
många av er boende vill delta i 
stämman och det ska bli så trevligt 

att återigen träffa er alla. 
 

Föreningsstämman är det viktigaste 
mötet i föreningen där alla 

medlemmar kan träffas, diskutera 
och vara med om att ta beslut i de 
ärenden som finns med på 

dagordningen. 
 

Det är examensdag för styrelsen där 
vi tar ställning till hur styrelsen skött 
sig under året och samtidigt festdag. 

Vi kan fira att vi har en demokratisk 
boendeform där vi alla har möjlighet 

att påverka vårt boende. Inte minst i 
dessa dagar med oro i omvärlden är 
det viktigt att vi värnar om 

demokratin, även på vår nivå. 
 

Kom gärna tidigt och ta en kopp 
kaffe med styrelsen. Kaffe och 
smörgås serveras från kl 18.00. 

 

VÅRBRUKET 
Nu är "vårbruket" äntligen igång för 
Trivselträdgårdar. Men våren är sen 

och det är fortfarande kalla nätter 
varför en del aktiviteter dröjer. 
Grävarbetena efter sopsugs-

renoveringen är klara och de nya  

 

träden på Pilotgatan har kommit på 
plats. Successivt återplanteras även 

häckar, buskar och perenner. Nytt 
gräs ska sås och en hel del annat 
"småfix" ska åtgärdas. Så vi hoppas 

att det snart ska se lite bättre ut, 
även om det kommer att ta lite tid 

innan allt det vackra har etablerat sig 
igen.  

 

 

ÄR DU NY I VINGEN? 

Glöm inte att anmäla byte av bostad 
till Skatteverket. Det är du nämligen 

skyldig att göra enligt 
Folkbokföringslagen.  
 

” 6 §   En person ska folkbokföras på 
den fastighet och i den kommun där 

han eller hon enligt 7 och 8-13 §§ är 
att anse som bosatt. Den kommun 
där en person är folkbokförd är hans 

eller hennes folkbokföringsort.” 
 

I lagen framgår även att en person 
som lämnar oriktig uppgift till grund 
för beslut om folkbokföring eller inte 

anmäler flyttning kan dömas till 
böter eller fängelse i högst sex 

månader. Och roligare kan man väl 
ha! 

 
   

LÅT GAMLA SKROTCYKLAR FÅ 

NYTT LIV OCH NYA ÄGARE 
Om ni har gamla skrotcyklar i 
cykelförråden som ni inte har använt 
de senaste 10 åren.  

Låt dem får nytt liv och ny ägare 
genom att ringa 08 - 644 48 82.  

 
Då kommer ni till cykelåtervinningen, 
som hämtar cykeln åt er. 

 

 



 

TIDNINGSSORTERING 
Som några av er har märkt så har vi 

blivit av med ett par kärl för 
tidningsåtervinning. Det är inget som 
styrelsen kan styra över.  

Om ett kärl är fullt. Snälla ställ inte 
kassen med tidningar utanför kärlen, 

de som tömmer kärlen plockar 
nämligen inte upp.  
Gör istället en felanmälan till Christer 

som då anmäler vidare till rätt 
instans. 

 

 
 

EN PÅMINNELSE TILL VÅRA 

ÄLDRE GRANNAR 
Tänk på att det har blivit vanligare 
att bedragare ringer och säger att de 

är från Polisen.  
 
Om de säger att de är från Polisen. 

Lägg på telefonen direkt. Ni behöver 
inte vara artiga, utan lägg på luren i 

örat på dem. 
 

 

RASTNING AV HUNDAR 
Ni vet väl att rastning av hundar på 

våra gårdar inte är tillåtet enligt våra 
trivselregler. Det är oavsett hur stora 

hundarna är och hur länge man har 
bott här i Vingen.  

 

SOMMAR OCH GRILLNING 
Nu börjar grillsäsongen närmar sig 
och därmed går vi ut med 

information om våra grillregler.  
 
Det är endast tillåtet att grilla med 

kol på avsedd plats ute på gården. 
Det gäller även de lägenheter som 

har egen uteplats. 
 

 

Det är tillåtet att grilla med el-grill på 
en inglasad balkong eller loftgång.  

 
Det är tillåtet att grilla med el-grill 
eller gasolgrill på balkong som inte är 

inglasad 
 

Det är INTE tillåtet att grilla med 
gasolgrill på loftgången, tänk på att 
det är er väg ut om olyckan är 

framme.  
 

När det gäller gasoltuben så får den 
inte vara större än P-11 (26 liter) på 
öppen balkong och högst 60 liter per 

hushåll. Att tänka på när man grillar 
på balkong är den Skadeståndslag 

som gäller. Futtar det eld i 
fastigheten blir du skyldig. 

 
 
 

SOPSUGSNYTT 
Efter flera störningar och kabelbrott 

är Sopsugen snart i gång. När 
handtagen finns på plats går det bra 
att använda sopnedkasten. Vagnarna 

på gatan är kvar någon vecka för 
säkerhets skull, men använd dom 

inte utan släng allt hushållsavfall i 
sopnedkastet – om ert handtag är 
tillbaka. 

 
Om du har några kvar av de ”gamla” 

gröna påsarna kan du använda dom 
till vanliga hushållssopor och kasta i 
sopnedkastet.  

 
Paketera alltid dina sopor väl och 

släng inte glas och annat som inte 
hör hemma där. Vi måste ta väl hand 
om vår nya sopsug. 

 
Matavfall kastar du även i 

fortsättningen i de bruna kärlen och 
använder som vanligt de bruna 
papperspåsarna. 

 

 

 



  

SENIORKLUBBEN 

 
Torsdagen 19 maj   
Boule-, kubb- och grillkväll på Gondolens gård kl. 16.00. 

 
Torsdagen16 juni  

Resa 
Mer information kommer på anslagstavlorna och i brevlådorna. 

 

 

SPOLNING AV VÅRA RÖR 
Vi har haft en del tekniska problem och det har därför varit nödvändigt att 
tillfälligt ställa in spolningen. Vi gör en del tester nu under sommaren och räknar 

med att komma i gång igen efter sommarsemestern. Avisering som vanligt i 
brevlådan! 

 

 

VI ÖKAR SKALSKYDDET 
Vi håller f n på att montera taggläsare på alla cykelrum och förrådsgångar med 
ingång utifrån. Det gäller även grinden vid Skarpnäcks Allé 39 som nu även den 

får tagglås istället för nyckel. Det tar lite tid innan allt har monterats. Mer info 
kommer inför driftsättningen. 

 

 

MILJÖRUMMET 
När garaget stänger 31 maj stängs även miljörummet. I stället öppnar vi upp det 

gamla källsorteringsrum som har ingång från utsidan till vänster om 
garageutfarten. Det räcker dock inte till och därför kommer vi även att placera 

kärl i passagen vid Pilotgatan 20.  
 
Mer information anslås i trapphusen och vid miljörummet, båda det nya och det 

gamla och med anvisningar om vad som ska slängas var. Det blir tyvärr lite mer 
besvärligt när man måste gå till två olika ställen men vi hoppas på er förståelse 

för detta. Vi hoppas ni medverkar till att hålla ordning så det inte bildas berg i 
kärlen. 
 

Tänk på att det finns kärl för glas och papper mm på Tätorpsvägen intill 
Pilotgatan 48. 

 

 
31 MAJ STÄNGS GARAGET. GLÖM EJ ATT TA 

BORT DIN BIL.  
 

FRÅN 1 JUNI HAR INGEN TILLTRÄDE TILL 

GARAGET. 
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