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Ordförandens spalt 

 Vilken sommar vi haft! Jag fick som jag 

ville med sol och värme, med råge.  

Hade några härliga veckor på landet med 

familjen där vi bara tog dagen som den 

kom, skön avslappning. 

Styrelsen har laddat batterierna och job-

bar nu stenhårt med allt som gäller Ving-

en. Det viktigaste är underhållet förstås, 

och det är omfattande. Mer information 

om det längre fram i Vingtankar. 

Jag tror att många av er förstått att vi be-

höver höja avgifterna från årsskiftet för 

att klara underhållet av vår fastighet. Som 

vi har sagt tidigare så är styrelsens avsikt 

att hålla avgifterna så låga som möjligt, 

men tyvärr har vi ett omfattande eftersatt 

underhåll som vi måste ta tag i. Det är vår 

skyldighet som styrelse. Ett eftersatt un-

derhåll är alltid dyrare än ett planerat. 

Det är tufft för styrelsen att jobba med 

det eftersatta underhållet. 

Vi kommer att kalla till informationsmöte 

under hösten där vi kommer att berätta 

om vilka planer vi har, vad som gjorts hit-

tills och vad som kommer nästa år, och vi 

hoppas att de flesta har möjlighet att 

komma. 

Vi ses och hörs! 

//Marie Roth 

Styrelsens mötestider hösten 
2014 

21 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. 

Styrelsens arbetsgrupper 

Arbetsgrupp Ansvarig 

Administration & 
Information 

Marie, Christer & Kia 

Ekonomi Kia, Christer & Marie 

Fastighet Per B & Marie 

Mark & Miljö Susanne & Kia 

IT Per R & Christer 

Trivsel Christer & Sandra 

Info från ekonomigruppen 

Upprustning pågår både ute och inne just 

nu. Bl.a. får ventilation, belysning och 

utemiljö sig en kick. 

Vi ser över alla avtal, med såväl banker 

som leverantörer. Allt för att sänka våra 

driftkostnader. 

Från 1 januari 2015 kommer avgiften att 

höjas med 8%. Framför oss finns ett stort 

underhållsbehov som t.ex. byte av alla 

element, nya torkskåp, asfaltering av 

gångvägen m.m. 
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Det tål att tänka tanken att alla intäkter 

kommer från oss själva (månadsavgifter-

na) och alla kostnader (underhåll, drift 

och reparationer) är våra egna. Förening-

en består av oss medlemmar, bara av oss. 

/Kia, Christer & Marie 

Info från fastighetsgruppen 

Ventilationsarbetena kommer preliminärt 

igång v. 43. Vi kommer att börja med 17 

och 19 för att sedan fortsätta bortåt i fas-

tigheten. Det kommer att innebära en del 

stök för alla eftersom det ska sättas in 

tilluftsventiler i alla rum och alla ventilat-

ionskanaler ska göras ordentligt rena. 

Mer information kommer till berörda när 

arbetet kommer igång. 

Under hösten kommer vi byta alla gara-

geportar. Vi trodde det skulle räcka att 

måla om dem, men vid närmare gransk-

ning insåg vi att de skulle ha målats om 

för länge sedan. Nu har de tyvärr blivit så 

dåliga att vi måste byta dem. Det innebär 

att hyran för garagen höjs till 1030:-/mån 

från 1 januari 2015. 

Under hösten byter vi även de kvarva-

rande gamla torkskåpen vilket gör att ma-

skinparken i tvättstugorna är helt utbytt 

till nya, energisnåla maskiner. Mer in-

formation kommer när vi har datum på 

bytet, tvättstugorna kommer vara av-

stängda när torkskåpen byts ut. 

Föreningslokalen kommer också få en 

uppfräschning med målning och nytt golv. 

/ Per B & Marie  

 

Info från mark & miljögruppen 

Under sommaren har vi fått lekplatsut-

rustningen målad, nu ser den ut som ny 

igen. Vi har även fått murar och smi-

desstaket vid 43:an målat. Leksanden i 

sandlådorna är utbytt och den övriga 

sanden påfylld. 

Under hösten kommer vi även att byta ut 

vår belysning på framsidan. Det blir nya 

stolpar med ny armatur. Elkablarna som 

går till stolparna idag är drygt 50 år gamla 

och ligger direkt i jorden, därför har vi 

beslutat att gräva ner nya kablar. Num-

merskyltsbelysningen kommer även den 

att bytas ut och vi kommer att få tilläggs-

belysning i varje entré på framsidan. 

Nya papperskorgar har monterats på 

fram- och baksida. 

/Susanne & Kia 

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 p-platserna har följande num-

mer: 

9, 10, 15, 19, 43 

Först till kvarn! 

  



Parkeringen 

Från och med januari 2015 kommer vi 

anlita parkeringsbolaget UK Parkering AB 

för övervakning av föreningens parke-

ringsytor på baksidan av fastigheten.  

Inom kort kommer nya numrerade be-

söksbrickor att ersätta de gamla gröna 

som vi i har i dag. Vi vet att många brickor 

är ute i omlopp och för att förhindra otill-

låten parkering för obehöriga så är det 

nödvändigt att byta ut dessa brickor. 

Mer information kommer gällande be-

söksbrickorna när dessa finns tillgängliga. 

 

 

Försvunnen entrématta 

I juni försvann en entrématta från 27:an. 

Den ersattes till en kostnad av 1900:-  Nu 

har entrémattan i 27:an åter försvunnit 

och ersatts till samma kostnad, och vi 

undrar naturligtvis var den tagit vägen. Är 

det någon som vet något om detta? Ta i 

så fall kontakt med styrelsen på styrel-

sen@vingentaby.se  

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 

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

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

 

Styrelsen önskar alla en ljus höst! 
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