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Täby 2013-06-20 

 

Sista upplagan av Vingtankar? 
 
Nej, riktigt så illa är det inte, men vi kommer inte i fortsättningen att dela ut bladet i 

brevlådorna. I stället sätts det upp i portarna. Man kan också gå in på vår hemsida 

http://www.vingentaby.se/ och läsa Vingtankar. 

 

 

Föreningens ekonomi 
 

På stämman fick styrelsen en fråga om konsultkostnaderna som var väsentligt högre 2012 

än 2011. Det finns flera förklaringar till detta – dels har vi haft betydande kostnader i 

samband med för hög ljudnivå från en av tvättstugorna och vi har tvingats göra 

upprepade ljudmätningar, dels hade vi kostnader i samband med att 

övernattningslägenheten gjordes om till lägenhet. 

 

Som konstaterades på stämman är det svårt att svara på hur avgifterna kommer att 

utvecklas. En stor osäkerhetsfaktor är valet hösten 2014 och om det kommer några 

ändringar i beskattningen i och med detta. Om beskattningen görs om till den som gällde 

förut kommer vi att få ökningar även om vi idag har större lån och därmed större 

ränteavdrag. 

 

 

Parkering 

 

De medlemmar som har elstolpar och garage ska ställa sina bilar där även på sommaren. 

Vi börjar få ont om parkeringsplatser och vi måste utnyttja dem som finns. I höst kommer 

styrelsen att introducera ett nytt system för parkeringen. 

 

 

 

Cykelrensning 
 

Det är dags igen att rensa cyklarna. 1 september måste alla cyklar som inte står i ett eget 

cykelförråd (ett sådant man hyr) märkas upp med namn och adress. De cyklar som inte är 

märkta kommer att samlas ihop och så småningom slängas. 

 

 

http://www.vingentaby.se/


 

Hissdörrarna 

 

Se alltid till att hissdörrarna är ordentligt stängda när ni stigit ur hissen. Det är inte alla 

som uppskattar bestigningen från baksidan till nionde våningen för att hissdörren står på 

glänt. 

 

 

Garagedörrarna 

 

När man slår igen en garagedörr sprider sig ljudet i fastigheten och är störande. Stäng 

dörren försiktigt, sätt dit foten och tryck igen den – det fungerar bra. Dörrarna är oljade 

och Rofas kommer att se över vilka dörrar som eventuellt slagit sig för att de ska kunna 

repareras. 

 

 

Råttor 

 

Det finns en och annan som i bästa välmening lägger ut mat till fåglarna. Tyvärr blir det 

snarare så att man matar råttorna. 

 

 

 

 

 

 


