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Ordförandens spalt 

Vi hade en välbesökt stämma 6 maj. Ro-

ligt att se att så många medlemmar är 

intresserade av vårt gemensamma bo-

ende. Jag vill även tacka för fortsatt för-

troende. 

Valberedningen hade gjort ett jättejobb 

med att hitta nya kandidater till styrelsen, 

så nu är vi äntligen full styrka igen, med 

fyra nya, jobbsugna styrelsemedlemmar. 

Välkomna till styrelsen! 

Vi fortsätter att jobba på i styrelsen, även 

om också vi ser fram mot lite semester 

nu. Jag hoppas vi får en varm och solig 

sommar, det känns som att det behövs 

efter den mörka vintern vi haft. 

Vi hörs igen i höst. Ta hand om er i som-

mar. 

//Marie Roth 

Styrelsens mötestider hösten 
2014 

20 augusti 

17 september 

22 oktober 

19 november 

17 december 

Har du något du vill att styrelsen ska ta 

upp på ett styrelsemöte? Skriv till oss, 

på styrelsen@vingentaby.se, eller lämna 

till Norrorts Boservice. 

Nya styrelsen och arbetsgrupper 

Efter stämman ser nya styrelsen ut så här: 

Ordförande Marie Roth 
Vice ordförande Kia Holfve 
Sekreterare Susanne Holmgren 
Ledamot Per Brissman 
Ledamot Christer Kvick 
  
Suppleant Per Ragnarsson 
Suppleant Sandra Ortiz del 

Gaiso 
 

Vi har även nya arbetsgrupper: 

Arbetsgrupp Ansvarig 

Administration & 
Information 

Marie, Christer & Kia 

Ekonomi Christer, Kia & Marie 

Fastighet Per B, Marie & Kia 

Mark & Miljö Susanne & Per R 

IT Per R & Christer 

Grannsamverkan Susanne 

Trivsel Christer & Sandra 

 

Underhållsplanen 

Nu har vi vårt viktigaste styrdokument, 

underhållsplanen, och styrelsen kan börja 

jobba på riktigt med att förvalta vår fas-

tighet på ett bra sätt. Tyvärr har vi efter-

satt underhåll som vi måste ta tag i gen-

ast, det kommer att bli dyrt, eftersatt un-
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derhåll blir alltid dyrare än planerat un-

derhåll. 

Vi har haft en ordentlig genomgång av 

planen och något vi kommer att göra un-

der 2014 är bland annat: 

 Åtgärdande av brister och fel enligt 

OVK-protokoll 

 Byta papperskorgar på fram och 

baksida 

 Fräscha upp föreningslokalen 

 Två nya torktumlare och nya tvätt-

vagnar 

 Måla lekplatsutrustningen 

 Se över belysningen på framsidan 

Under 2015 måste vi renovera fasaderna 

för att undvika fler och större skador. Det 

är ett omfattande projekt, både i storlek 

och ekonomiskt. Vi återkommer med mer 

detaljerad information om detta. 

Vi gick ut med att vi skulle måla garage-

portarna under 2014. Nu fick vi veta att 

de är i så dåligt skick att det inte är lönt 

att måla dem, de måste bytas ut. Vi håller 

på för fullt och kollar olika alternativ för 

detta, men då detta innebär en mycket 

högre kostnad än att måla så kan vi be-

höva vänta med det. 

Info från fastighetsgruppen 

Vingens baksida är nu helt rengjord från 

alger och smuts. Vilken skillnad det blev! 

Nu blir man glad när man går på baksidan 

och ser vår fastighet. 

Vi är glada att underhållsplanen är på 

plats så vi vet vad vi ska fokusera på. Det 

är mycket att göra och vi är förberedda på 

ett helt annat sätt nu. Det känns mycket 

bra. 

Räckena på taken är dåligt underhållna 

och för låga enligt dagens lagkrav. Att re-

novera dem beräknas kosta upp mot en 

halv miljon kronor. De pengarna behövs 

till annat och därför stängs piskbalkong-

erna på taket från och med 13 juni. En 

piskställning är flyttad till baksidan av cy-

kelförrådet vid 33:an, på baksidan. 

1 juli får vi en ny firma som sköter våra 

hissar, det blir Sandbergs Hiss som kom-

mer ta hand om det i fortsättningen. All 

information kommer finnas i hissen och 

på anslagstavlan på BV. 

/ Per B, Marie och Kia 

Ansvar för husdjur och vår ge-
mensamma miljö 

Det är tråkigt att denna punkt måste stå 

kvar sedan förra Vingtankar. Vi hade hop-

pats på bättring men så fel vi hade. Det 

lämnas fortfarande bajshögar efter hun-

dar på både gräsmattor och gångbanor 

och i sandlådorna finns det kattbajs. Det 

är inte OK! Du som djurägare är ansvarig 

för det ditt djur gör, ta det ansvaret! 

Vi vill uppmana alla medlemmar att säga 

ifrån om ni ser att någon lämnar en bajs-

hög utan att plocka upp. Vi har satt upp 

nya skyltar i området, men djuren kan ju 

inte läsa och vissa ägare verkar inte bry 

sig. Därför är det viktigt att vi alla agerar 

mot sådant beteende. Vi vill inte att vår 

gård ska vara full av bajs! 

 



Vi vill heller inte att det ska ligga fimpar 

och annat skräp på gården eller baksidan. 

Det ger ett otrevligt första intryck när 

man kommer hit.  

Vid varje port finns krukor att fimpa i. Det 

finns också papperskorgar på både fram- 

och baksidan. Använd dessa! 

Att kasta ut fimpar från fönster och bal-

konger är helt förbjudet, det kan börja 

brinna och är riktigt allvarligt. Vi har haft 

incidenter med fimpar som hamnat på 

balkonger med stor risk för brand. Tänk 

efter före! 

Städning i tvättstugorna 

Sedan årsskiftet städar Städbolag Ett våra 

tvättstugor en gång i veckan. Det innebär 

inte att man själv slipper att städa efter 

sig när man haft tvättstugan. Fortfarande 

gäller att man städar efter sig när man är 

klar! Lämna tvättstugan i det skick du själv 

önskar finna den. 

Lediga p-platser med elstolpe 

Vi har några lediga p-platser med 

elstolpe. De kostar 150:-/mån. Kontakta 

Norrorts Boservice om du vill hyra en så-

dan.  

De lediga har följande nummer: 

7, 9, 10, 15, 19, 20, 22, 23, 34 

Först till kvarn! 

Info från Trivselgruppen 

Vi vill presentera oss, Christer och Sandra, 

i trivselgruppen. Vårt ansvar blir att ordna 

med olika gemensamma aktiviteter för 

föreningen men i synnerhet ordna med 

vår och höststädningar. Så! Till hösten så 

kommer det att bli en höststädning. 

Alltså en framledes återkommande tradit-

ion varje höst och vår! Denna dag kom-

mer vi gemensamt att underhålla områ-

det samt ha trevlig lunch ihop. Det är 

också ett ypperligt tillfälle att lära känna 

grannarna i huset!  

Har ni tips och tankar på saker som 

behöver göras mailar ni till  

styrelsen@vingentaby.se 

/Christer & Sandra 

Vingens maillista 

Vill du få Vingtankar 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 

Anmäl dig till Vingens mallista så får du Vingtankar på mailen! 

Vill du ha en utskrift hjälper Norrorts Boservice till med det! 
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