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Ordförandens spalt 

Våren är en arbetsam tid för styrelsen 

med alla förberedelser inför stämman. En 

föreningsstämma är en väldigt uppstyrd 

händelse där lagen reglerar ganska hårt 

vad man tar upp och på vilket sätt man 

gör det. En sådan sak är t.ex. stämmans 

ordförande. Styrelsens ordförande ska 

aldrig sitta ordförande på stämman. 

En annan sådan sak är de förslag med-

lemmar och styrelse kan lägga fram till 

stämman. Ett förslag från en medlem kal-

las motion och ett förslag från styrelsen 

kallas proposition. 

Det är endast ett fåtal ärenden som 

måste beslutas på en stämma, om man 

t.ex. vill göra en stadgeändring så måste 

de nya stadgarna godkännas på två 

stämmor för att vara giltiga. Ett annat 

exempel är om man vill bygga ut fastig-

heten, ett sådant beslut måste också fatt-

tas på stämma. Däremot behöver inte ett 

beslut om t.ex. stambyte fattas på 

stämma, det räcker med ett styrelsebe-

slut. Men det kan vara lämpligt att ta det 

på stämma ändå eftersom det påverkar 

alla medlemmar så mycket, inte bara i 

lägenheterna utan även ekonomiskt. 

Enligt lagen om ekonomiska föreningar 

ansvarar styrelsen för föreningens organi-

sation och förvaltning av föreningen. Det 

handlar om löpande uppgifter som bokfö-

ring, redovisning, upphandlingar, bank-

kontakter m.m. Styrelsen har befogenhet 

att fatta ganska stora beslut. 

Stämman är föreningens högsta beslu-

tande organ där alla medlemmar har en 

möjlighet att påverka och det är viktigt att 

man deltar i stämman. 

Man kan även påverka under resten av 

året genom att lägga fram förslag direkt 

till styrelsen. Det är inte lika styrt som 

motioner till stämman, ett enklare sätt att 

föra fram sina förslag. Vi i styrelsen tycker 

att det är roligt med engagerade med-

lemmar och tar tacksamt emot förslag 

under hela året. 

Om ni vill prata med oss om någonting tar 

vi emot på öppet hus en gång i månaden. 

Då finns även möjlighet till ett privat sam-

tal med representanter från styrelsen. 

För alla frågor som inte behöver tas med 

styrelsen finns vår förvaltare, Storholmen 

Förvaltning, som svarar i telefonen på 

vardagar mellan 07:00-21:00. 

Jag hoppas få träffa många av er på 

stämman 27 april, ha det gott till dess. 

//Marie Roth 

 



Styrelsens mötestider våren 2015 

20 maj 

Har du något du vill att styrelsen ska ta 

upp på ett styrelsemöte? Skriv till oss, 

på styrelsen@vingentaby.se, eller skicka 

till Storholmen Förvaltning. 

Föreningsstämma 2015 

27 april kl. 19:00 är det dags för före-

ningsstämma i Vingen. Vi kommer att 

hålla till i Hägernässkolans Mäss (matsal) 

och hoppas så många som möjligt kom-

mer. 

Separat kallelse med årsredovisning har 

alla fått i sina brevlådor. 

Öppet hus våren 2015 

En gång i månaden tar vi emot i styrelse-

rummet på gaveln Radavägen 43. 

Datum Tid 

Tisdag 12 maj 19:00-20:00 
Tisdag 9 juni 19:00-20:00 
 

Info från fastighetsgruppen 

På förekommen anledning har vi tidigare-

lagt upphandling av renovering av tvätt-

stugorna samt ett elektroniskt boknings-

system. 

Nu sitter alla nya garageportar på plats. 

Styrelsen var dock inte helt nöjd med yt-

finishen på dörrarna och slog ned på 

detta på besiktningen. Därför kommer 

leverantören att, på egen bekostnad, 

måla alla garagedörrar under våren. 

/ Per B & Marie  

Info från mark & miljögruppen 

Asfaltering längs framsidan av fastigheten 

kommer att ske nu i vår. Framkomlighet-

en kommer att begränsas något under 

själva arbetet och vi hoppas på överse-

ende kring detta. Omläggning av stenplat-

tor vid grillplatsen mitt emot port 43 sker 

i samband med asfalteringsarbetet. 

Nya gungor med klämskydd för fingrarna 

har satts upp på våra lekplatser. 

/Susanne & Kia 

Vårstädning 9 maj 

I oktober förra året hade vi en trevlig 

höststädning. Gamla som nya grannar 

träffades och hade skoj samtidigt som vi 

fick gården välansad!  

Vi tänkte även ha en städning nu till vå-

ren, lördagen den 9 maj. Alla som vill är 

välkomna att bidra med det de kan! Vi 

bjuder på kaffe/te, korv och dricka. Varmt 

välkomna! 

Mer information kommer sättas upp i an-

slagstavlorna. 

/ Christer & Sandra 

Lediga p-platser med elstolpe 

Vi har lediga p-platser med elstolpe. De 

kostar 150:-/mån. Kontakta Storholmen 

Förvaltning på 0771-786 746 om du vill 

hyra en sådan.  

De lediga p-platserna har följande nr: 

10, 15, 16, 20, 22, 39, 43 

Först till kvarn! 
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Lediga cykelförråd 

Vi har lediga cykelförråd. De kostar 85:-

/mån. Kontakta Storholmen Förvaltning 

på 0771-786 746 om du vill hyra ett cykel-

förråd. 

De lediga cykelförråden just nu är:  

3, 40, 66, 74, 82, 92 

Först till kvarn! 

Grannsamverkan 

Nu behöver vi aktivera vår grannsamver-

kan. Den visar tjuven att vi har koll på vårt 

område. Vi får löpande mail från närpoli-

sen om de inbrott som inträffat i kommu-

nen. De flesta inbrotten sker i villor men 

även lägenheter i markplan har fått på-

hälsning. 

Vi behöver en trappvärd i varje port. 

Några av dem som anmälde sig tidigare 

har flyttat. 

Vad gör en trappvärd? Någon som kastar 

ett extra öga i och runt den egna porten, 

ifrågasätter om någon man inte känner 

igen vill in i porten. Observerar om det är 

någon/några som befinner sig kring fas-

tigheten men inte tycks ha på området att 

göra. Tar en runda i trapphuset ibland. 

Rapporterar till närpolisen om något 

känns fel. 

Är du intresserad och vill ha lite mer info 

har vi bjudit in Täby närpolis till vår före-

ningslokal torsdag 11 juni kl 19:00. 

 

 

 

Ansvar för vår gemensamma miljö 

Vi har alla medlemmar och boende i 

Vingen ett gemensamt ansvar för vår bo-

endemiljö. Detta innebär bl.a. att vi alla 

ansvarar för att inte skräpa ner, att an-

mäla om något är trasigt och följa de ord-

ningsregler som föreningen har. 

Det är inte tillåtet att röka i entréerna, 

många är allergiska och kan få svårt att 

andas när de tvingas gå genom röken för 

att komma hem. Oavsett var man röker 

någonstans är man ansvarig för de fimpar 

man lämnar efter sig. Det är inte ok att 

bara fimpa på marken och lämna det så. 

Vi har krukor som är till för fimpar vid 

varje entré. 

Det är inte heller tillåtet att lägga ut mat-

rester och annan föda i rabatter eller på 

andra ställen på föreningens område. Det 

drar till sig skadedjur som stora råttor. 

Styrelsen har varit överseende med få-

gelmatning men tvingas kanske att bli 

hårdare där eftersom det redan finns 

stora råttor i vårt område. Råttor klättrar 

på väggar och kan ta sig in på balkonger 

och även i lägenheter. 

Tänk också på att du som djurägare är 

ansvarig för vad ditt djur gör ute, oavsett 

om det är en hund i koppel eller en katt 

som strövar fritt.  

 

 

 

 

 



Asbest på våra balkonger 

Våra balkongväggar är täckta med eter-

nitskivor som innehåller asbest. Om du 

ska borra i skivorna måste du använda en 

heltäckande ansiktsmask med P3-filter för 

din egen säkerhet. 

Du måste också stänga till balkongdörren 

för att damm inte ska komma in i lägen-

heten. Se även till att det inte faller ner 

damm till grannar. 

När du samlar upp dammet är det bättre, 

för att förhindra spridning av dammet, att 

sopa än att använda dammsugaren. 

Vingens maillista 

Vill du få Vingtankar och annan informat-

ion från styrelsen direkt till din mail? 

Anmäl dig till Vingens maillista genom att 

maila till styrelsen@vingentaby.se! 

 

 

Vingtankar finns även på vår hemsida, www.vingentaby.se 

 

Vi önskar alla en härlig vår! 

Styrelsen 
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