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Ordförandens spalt 

Nu är det bara en dryg vecka kvar till jul-

afton, det regnar och är mörkt. Verkar 

som att mitt önskemål om en vit jul inte 

kommer att uppfyllas. Till jul lagar jag 

mycket mat och jag brukar tillbringa da-

garna före julafton i köket. Då kommer en 

viss julstämning ändå, med alla goda dof-

ter. Hunden brukar bli lite stirrig när det 

lagas mat hela dagarna och hon inte får 

smaka. 

Något av det viktigaste som finns när man 

sitter i en bostadsrättsförenings styrelse 

är att man inser sina brister och anlitar 

expertis där man bedömer att det behövs. 

Det visar sig oftast bli betydligt billigare 

att ta in en expert än att själva försöka 

lösa något man inte har full kompetens 

för. Det visar vår PCB-sanering tydligt. 

Gunnar, som varit med länge och gjort ett 

stort jobb i styrelsen, ska tyvärr flytta och 

har därför avgått som ledamot under hös-

ten. Detta innebär att vi behöver nya 

medlemmar till styrelsen på stämman 

nästa år. Valberedningen skriver om det 

lite längre fram. 

Från årsskiftet höjs garagehyran till 750 kr 

per månad. Det beror på att vi behöver 

börja renovera garagen. Vi behöver bl.a. 

måla alla garageportar, och en hel del av 

dem behöver också justeras. 

Vår föreningslokal på Radarv. 43 har varit 

uthyrd till ett företag sedan 1 maj 2013. 

Från augusti 2014 kommer vi åter an-

vända den som föreningslokal, dock med 

helt nya regler för användning. 

Jag hör att det surrar av ogrundade ryk-

ten i Vingen och tycker det är tråkigt. Det 

bästa man kan göra om man får höra nå-

got från någon annan än styrelsens med-

lemmar, är att antingen kontakta oss di-

rekt eller prata med Norrorts Boservice 

för att få ett korrekt besked. Vi kan, av 

olika orsaker som t.ex. tystnadsplikt, inte 

svara på precis allt, men vi kan alltid 

lämna ett mer säkert besked än någon 

annan. 

Jag vill önska alla en riktigt god jul och ett 

gott nytt år. 

//Marie Roth 

Styrelsens mötestider 2014 

23 januari 

20 februari 

20 mars 

24 april 

Har du något du vill att styrelsen ska ta 

upp på ett styrelsemöte? Det går alltid 

bra att skriva till oss, antingen via mail 

på styrelsen@vingentaby.se, eller lämna 

in hos Norrorts Boservice. 
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Motioner till stämman 2014 

Nu börjar det bli dags att fundera över om 

du har något du vill motionera om till 

stämman 2014. Sista dag för inlämning av 

motioner är 14 februari. Motioner in-

komna senare kommer inte att behand-

las. 

Det går bra att maila motioner till  

styrelsen@vingentaby.se, du kan även 

lämna till Norrorts Boservice. 

Info från fastighetsgruppen 

PCB-saneringen som utfördes vecka 48 

gick riktigt bra. På fyra dagar var det klart, 

och då bytte de även ut ca 50 m ofarlig 

fog som var trasig. Vi väntar nu på besked 

att PCB-avfallet är överlämnat för de-

struktion. 

OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll. 

Det är ett myndighetskrav att var 6:e år 

genomföra en sådan och åtgärda eventu-

ella brister. 

OVK-besiktningen kommer att göras pre-

liminärt under januari-februari. Alla 

kommer att få information i sina brevlå-

dor. Det är viktigt att besiktningsmannen 

kommer in i alla lägenheter och kan mäta 

i alla ventilationsdon. 

Vi har så kallad mekanisk frånluftsventi-

lation vilket innebär att vi delar ventilat-

ion med grannarna. Om någon ändrar 

inställning på sitt frånluftsdon påverkar 

det alla grannar i trappuppgången. Det är 

därför viktigt att man inte rör dessa. 

Vi behöver få en klar bild över hur venti-

lationen fungerar idag, och vad vi behöver 

åtgärda. Vi misstänker att det är en hel 

del åtgärder som krävs. 

I början av april, beroende på vädret, 

kommer vi att börja tvätta fasaden på 

baksidan. Den har sett hemsk ut ett tag 

men vi har, av olika orsaker, varit tvungna 

att prioritera andra saker. Nu när PCB-

saneringen gick så mycket bättre än be-

räknat får vi möjlighet att tvätta fasaden 

redan i vår. Vi kommer att göra rent hela 

fasaden på baksidan samt de båda kortsi-

dorna vid 17 och 43. 

Det beräknas att ta ca en månad att få 

fasaden ren, och kommer bli lite stökigt 

på baksidan under arbetets gång men vi 

får hjälpas åt för att allt ska gå så smidigt 

som möjligt. Ni får mer information när 

det är dags. 

Per och Marie 

Info från mark och miljögruppen 

Vi behöver se över belysningen på fram-

sidan som inte fungerar optimalt. Vi har 

även börjat diskutera hur vi ska hantera 

våra grovsopor framöver. Containern har 

egentligen aldrig fungerat tillfredsstäl-

lande och vi behöver en långsiktig lösning. 

Reparation av lekparken utanför Rv. 17 är 

beställd.  

Våra blå parkeringstillstånd ersätts med 

nya gula. Från 16/12 kan du hämta ett 

nytt hos Norrorts Boservice. Du måste ha 

med dig ditt registreringsbevis. Från 

1 mars 2014 gäller inte längre de blå par-

keringstillstånden. 

Kia, Jennie & Jan-Åke 
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Lediga p-platser med elstolpe 

Vi har fortfarande lediga p-platser med 

elstolpe, nummer: 16, 22, 23, 34 och 36 

är lediga. Är du intresserad av att hyra en 

sådan för 150kr/månad kontaktar du Nor-

rorts Boservice. 

Först till kvarn gäller! 

Information via mail? 

Vill du få information från styrelsen via 

mail? Efter förslag från en medlem har 

styrelsen beslutat att starta en ”maillista” 

för alla boende i Vingen. 

Om du vill få information från styrelsen 

via mail, skriv ett mail och skicka det till 

styrelsen@vingentaby.se. Sen är du med i 

Vingens maillista! Då kan du bl.a. få nästa 

Vingtankar på mailen.  

Info från valberedningen 

Valberedningen önskar kontakt med in-

tresserade medlemmar som vill jobba i 

vår styrelse. Vingens styrelse består av 

fem ordinarie ledamöter och tre supple-

anter. Till årsstämman 2014 behövs minst 

två nya kandidater. Tag chansen och på-

verka styrelsearbetet i Vingen med dina 

idéer och kunskaper. 

Vi tror att i en sådan stor bostadsrättsför-

ening som Vingen finns det säkert en 

blandad kompott hos medlemmarna av 

kompetens och idéer. Och kom ihåg att 

man ej behöver sitta på livstid i styrelsen! 

Fråga gärna någon i styrelsen hur det är 

att jobba där. De ställer gärna upp och 

besvarar frågor. Mer information från oss 

finns på hemsidan www.vingentaby.se  

Maila till oss på: 

valberedningen@vingentaby.se  

Välkomna att påverka för Vingens bästa! 

Lars Swanberg, Hans Sundström 

och Gert Grünow 

 

 

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

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