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Extrastämma / informationsmöte om stambyte 
 
Frågan om de nya stadgarna bordlades på en extra stämma 2006. Den 27 mars kommer 
en ny extra stämma att behandla de nya stadgarna. En jurist som granskat stadgarna 
kommer att finnas med för att svara på frågor både på denna extra stämma och på den 
ordinarie stämman då beslut om stadgarna tas igen. 
 
En kallelse kommer att sändas ut i god tid innan stämman. 
 
I samband med extrastämman kommer styrelsen att lämna vidare information om det 
förestående stambytet. 
 
 
Inglasade balkonger 
 
Styrelsen vill erinra om att det krävs bygglov för inglasning av balkongerna. Dessutom 
måste ett avtal som reglerar frågan om ansvar för eventuella skador tecknas med 
BRF Vingen. Alla med inglasade balkonger uppmanas att kontakta Paula på Norrorts 
Boservice, tel 756 33 00. 
 
 
Gott samarbete 
 
Vi försöker ha ett gott samarbete med de andra bostadsrättsföreningarna runt oss. Glöm i 
det sammanhanget inte att det inte är tillåtet att ta genvägen över BRF Hyttens 
parkering för att snabbare komma ut på vägen. De boende i Hytten upplever trafiken 
som störande. 
 
Vi har på baksidan en stor parkeringsplats. Andra föreningar omkring oss ärt inte lika 
lyckligt lottade, och vi kan hjälpa dem genom att inte i onödan parkera på Radarvägen. 
Det finns andra som bättre behöver de platserna och vi har ett alternativ. 
 
 



På förekommen anledning … 
 
… och på tal om hänsyn: vänligen respektera de tider det är tillåtet att hamra och borra. 
Det kommer alldeles för många klagomål på detta till Paula och styrelsen. Tiderna är 
mån – fre 08.00 – 19.00, lördag 09.00 – 15.00. Sön- och helgdag inte alls. 
Tänk även på att inte tvätta i tvättmaskinerna i lägenheterna för sent på kvällarna. Det 
störande för grannarna, i synnerhet när maskinen centrifugerar. 
 
 
Bergvärmen 
 
Det är glädjande att se att bergvärmen fungerar bra och ger oss värme även nu när det 
kallare. Alla medlemmar inbjudes att besöka det nybyggda ”teknikhuset”. Tid kommer 
att meddelas senare. 
 
 
Portkoder 
 
Vi kommer att installera portkoder på samtliga portar för att hålla obehöriga ute. 
Information om tider (och koder!) följer. 
 
 
ATM 
 
Styrelsen har beslutat att säga upp avtalet med ATM om TV och bredband eftersom det 
inkommit ännu fler klagomål. Det nu gällande avtalet löper till 1 april 2008. Vi kommer 
inom kort att påbörja en ny upphandling. De som tecknat avtal om bredband med ATM 
bör säga upp dessa snarast. 
 
 
 
 
Det är  allmänt känt att vi i vår förening har en mängd medlemmar dolda ibland mindre 
dolda talanger. Det är med stor glädje som Vingtankar nu kan presentera en sång om vårt 
bergvärmeprojekt, skriven av Lars-Erik Lindberg på nummer 33. Redaktionen tackar för 
initiativet och bidraget, och uppmanar fler att följa det lysande exemplet. 


