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Styrelsens arvode 
 
På stämman och efter dess avslutande kritiserade en medlem styrelsen för storleken på 
styrelsens arvode. Det kom lite som en överraskning för styrelsen med tanke på att det är 
stämman och inte styrelsen som bestämmer ersättningen. Styrelsen gör också den 
reflektionen att det under många år varit svårt att rekrytera nya ledamöter, varför det är 
frestande att dra slutsatsen att det erbjudna arvodet för de flesta medlemmar inte bedöms 
vara en tillräcklig kompensation. I annat fall skulle det rimligen vara rusning efter en 
plats i styrelsen. Så synes emellertid inte vara fallet. 
 
En annan medlem framförde i alla händelser förslaget att en separat grupp skulle bildas 
för att komma fram till en lämplig nivå. Eftersom stämman inte kan fatta beslut i något 
ärende som inte anmälts i förväg som en motion, kunde inget bestämmas. Styrelsen har 
ändå beslutat att åtminstone tillfälligt inrätta en grupp för detta och avser att tillfråga 
förslagsställaren Ulf Stigstedt, en av föreningens revisorer Henrik Bugge och 
valberedningens sammankallande Lars Svanberg. 
 
Läckande radiatorer 
 
Våra radiatorer börjar bli gamla och det finns risk för läckage. Det är bra om inga möbler 
står direkt framför radiatorerna så att man lätt kan se om det börjar rinna vatten. Titta 
eller känn gärna efter regelbundet så blir eventuella skador mindre! 
 
Containrar 
 
Lägg inte i något i de containrar som ställts upp för stambytet – tillräckligt mycket bråte 
kommer från stambytet. Vi får betala dyrt för hämtningarna. Använd containern för 
grovsopor. När den är full, ställ då inte något utanför den. Stora sker ska slås sönder eller 
skruvas isär innan de läggs i containern. 
 
Ombyggnationer 
 
Alla väsentliga ändringar i lägenheterna ska anmälas till och godkännas av styrelsen. 
Detta avser inte ytskiktsrenoveringar eller nya golv utan om man t ex vill ta bort en del av 
en vägg. 
 
 
 
På nästa sida finns en fin dikt av Lars Erik Lindberg på Radarvägen 33. Styrelsen tackar 
för bidraget och hoppas på fler, både från Lars Erik och andra medlemmar! 



BRF VINGEN 
Verser om Stambyten 
 
 
 
Vårvindar friska susar och viskar 
Snart har ju Vingen Stammarna bytt 
Då när vi starta med idéer så smarta 
Märker vi nu det mycket betytt 
Starten som skedde Tjugohundrasju 
Med dammet och bullret det minns vi nu 
Väggar som skaka, Borrmaskiner braka 
Slangar det drogs i Golv och i Tak 
 
Nu våra Badrum skiner och glänser 
Glömt är att vi på Skogstoan satt 
Duschrum fungerar, trevnad förmedlar 
Att bullernivån blev sänkt är ju smart 
På golvet är skönt att barfota gå 
På Väggen vi torra handdukar kan få 
Golvet har vänlig Handikappsnivå 
Vad kan vi väl mera önska 
 
Entreprenören Fyra Byggare heter 
Har skött sin planering med takt och med ton 
Uppgjorda scheman för var millimeter 
Och arbeten utförts med stor precision 
Rörmokargänget en jätteuppgift haft 
Kunniga killar i teknik och kraft 
Om Anders och Pelle det elgnistor slår 
Och Svenne och Kjell som Parhästar går 
 
Tack våran Leif för arbetsinsatsen 
Du är en klippa i Föreningen vår 
Problem du fått möta som gränsat till bråk 
Men det du klarat av och beröm du nu får 
Vi som dig följt på rätt nära håll 
Vet att du spelat den största roll 
För Stambytarspöket i Badrum och Köket 
Nu vi sjunger i Dur i stället för moll 
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