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Valberedningen informerar 

Var med och påverka hur du vill ha ditt boende, månadsavgiften, 

installationer, våra gemensamma ytor inne och ute, tvättstugor, regler, 

m.m. 

 

Bostadsrättsföreningen Vingen i Täby består av drygt 200 lägenheter där vi alla är 

medlemmar i denna förening. I styrelsen sitter några av oss som bor här och som har 

tagit på sig ansvaret för att besluta om både små saker som stora. Det kan t.ex. gälla 

hur vi ska ha våra grönområden, regler för bastun och tvättstugorna, det nyligen 

genomförda stambytet, PCB-saneringen i fasaden och inte minst ekonomin. 

Styrelsen följer upp ekonomin i föreningen, beslutar om löpande underhåll, 

informerar medlemmarna via anslagstavlor och hemsidan, följer upp ordningsfrågor, 

planerar underhåll o.s.v. D.v.s. allt som rör ett stort hus med alla dess installationer 

där det bor många människor. 

Dessa personer väljs på årsmötena och de sitter en eller flera mandatperioder, d.v.s. 

de är valda på två år.  Styrelsen behöver nya krafter och nya idéer och därför ber de 

som är intresserade av att utveckla vårt boende att höra av sig till valberedningen 

som hela tiden behöver komma i kontakt med intresserade.  

Du som är intresserad, hör av dig med ett mejl till styrelsen eller kontakta en av oss i 

valberedningen, d.v.s. vi som kommer att kontakta dig och som sedan vid årsmötena 

föreslår nya styrelsemedlemmar.  Kontaktuppgifter till oss i Valberedningen och 

styrelsen finns på anslagstavlan i porten.  

Att sitta med i styrelsen i en bostadsrättsförening av denna storlek som Vingen anses 

av många arbetsgivare som meriterande. Jobbet är intressant och lärorikt. 

Styrelsemedlemmarna lär sig hela tiden nya saker och man får ofta utmaningar och 

lär sig saker som man inte hade en aning om.  

Kontakta gärna oss i valberedningen eller någon i styrelsen för att få en inblick i hur 

det är att jobba i just vår styrelse! 
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En styrelse har ett antal förutsättningar som påverkar vad som måste göras och vad 

man önskar genomföra. T ex finns det lagar som t ex miljölagar, skatteregler, både 

lagar och leverantörsanvisningar för skötsel av olika saker, t.ex. ventilation. 

Styrelsens medlemmar blir således insatta i ett antal viktiga frågor som gäller skötsel 

av en stor fastighet.  

Man jobbar med att köpa in tjänster, t.ex. entreprenad för att utföra arbeten för 

underhåll eller utveckla boendet. Det kan t.ex. gälla fasadrenovering, skötsel av 

ytorna runt husen o.s.v. vad som man i styrelsen bestämt i underhållsplanen eller 

vad myndigheternas regelverk bestämt. Föreningens ekonomi är också en viktig 

uppgift, att upprätta budget, budgetuppföljning, prognoser o.s.v.  

Ytterligare faktorer är vad vi medlemmar har för behov och önskemål för vårt 

boende. Det kan gälla trivselregler, TV och bredband, tvättstugor, julgranar, 

trivselfrämjande aktiviteter o.s.v. Här finns mycket vi kan göra för att hålla en hög 

nivå på vårt boende, d.v.s. skapa en hög boendeupplevelse.  

Styrelsens medlemmar får nya spännande kontakter inom entreprenader, städbolag, 

kommunens förvaltningar, t.ex. miljö och tekniska förvaltningen men även andra 

myndigheter som polisen (t.ex. p.g.a. grannsamverkan), räddningstjänsten (vid larm 

eller konsultation) och inte minst medlemmarna i föreningen. 

Välkommen att kontakta oss! 

Lars Swanberg, Gert Grünow och Hans Sundström 

Lars Swanberg, 35: an 

Hans Sundström, 35: an 

Gert Grünow, 23: an 

Maila till valberedningen på: valberedningen@vingentaby.se  

Telefonnummer till valberedningens ledamöter finns på anslagstavlan i porten. 

Maila till styrelsen på: styrelsen@vingentaby.se  
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