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Ordförandens spalt 

Redan november, tänk vad tiden går fort. 

Jag tycker att november har börjat lite 

tråkigt i år, mycket regn och blåst. Tycker 

bättre om när det snöar. Runt 7 minus-

grader och upp till 50 cm snö då trivs jag 

under vintern.  

I augusti drog vi igång styrelsearbetet 

med full fart igen. Vi har bildat arbets-

grupper för att kunna jobba på ett mer 

effektivt sätt med alla olika delar som sty-

relsen ansvarar för.  

Det mesta av styrelsearbetet syns inte 

utåt utan sker bakom kulisserna. Därför är 

information så viktigt. Det är också ett av 

mina mål, att vi ska bli riktigt bra på att 

informera om vad som händer i Vingen. 

En del i det är hemsidan som åter är le-

vande och uppdateras ofta. Där hittar du 

mycket information, både om vad vi gör i 

styrelsen och annan information som kan 

vara bra att ha. 

En annan del är de nya anslagstavlorna i 

trapphusen. Där får vi plats med mycket 

information och den sitter bakom lås så 

den inte försvinner. 

Det är ett par saker på väg mot bättre 

information. Hoppas ni gillar det! 

För egen del så har jag haft mycket att 

sätta mig in i, att vara ordförande i en så 

stor bostadsrättsförening som Vingen 

kräver en hel del. Fastigheter är en intres-

sant bransch och jag har fått lära mig 

mycket nytt. 

Ett mål som styrelsen alltid har är att hålla 

avgifterna nere samtidigt som vi behåller 

vår standard i Vingen. Det är därför gläd-

jande att berätta att det inte blir någon 

avgiftshöjning till årsskiftet. 

Det är även glädjande att berätta att vi 

under några månader i höst har kunnat 

spara mycket pengar till föreningen. Mer 

om det i info från fastighetsgruppen lite 

längre fram. 

Jag önskar alla en riktigt bra tid framöver. 

Tänk på att visa hänsyn, lyssna på 

varandra och hjälpa varandra. Det blir 

mycket trevligare då! 

//Marie Roth 

Styrelsens mötestider 2013 
& början av 2014 

21 november 

19 december 

23 januari 

20 februari 

Har du något du vill att styrelsen ska ta 

upp på ett styrelsemöte? Det går alltid 



bra att skriva till oss, antingen via mail 

på styrelsen@vingentaby.se, eller lämna 

in hos Norrorts Boservice. 

Styrelsens arbetsgrupper 

Vi har delat in oss i arbetsgrupper i styrel-

sen för att få ett effektivare arbetssätt. 

Det blir också enklare för alla om man vet 

vem i styrelsen man ska vända sig till när 

det gäller olika frågor. Så här ser vår upp-

delning ut: 

Arbetsgrupp Ansvariga 

Administration & 
ekonomi: 

 
Marie & Kia 

Fastighet: Per & Marie 

IT: Marie, Kia & Hans 

Mark och miljö: Jan-Åke, Kia,  
Jennie & Per 

Grannsamverkan: Jennie 

 

Info från fastighetsgruppen 

Det är mycket som pågår runt en stor fas-

tighet som Vingen som har drygt 50 år på 

nacken. Myndigheterna ställer stora krav 

på oss som fastighetsägare. 

Fastighetsgruppen har under hösten gjort 

en upphandling av OVK-besiktning (Obli-

gatorisk Ventilations Kontroll). Enligt pla-

nerna kommer den genomföras i början 

av 2014. Vi återkommer med mer inform-

ation när vi har alla datum klara, alla blir 

ju påverkade av en sådan besiktning ef-

tersom man måste gå in i alla lägenheter 

och mäta bl.a. luftflöden. 

Vi har även handlat upp trappstädningen i 

Vingen. Från 1 januari 2014 kommer ett 

företag städa våra utrymmen. Det inne-

bär en besparing för Vingen på ca en 

kvarts miljon kronor per år. 

Det största arbete som vi har gjort under 

hösten är den kommande PCB-

saneringen. 2008 gjordes en utredning för 

att ta reda på om det fanns PCB i våra 

fogar, dock var de testerna ofullständiga 

och gick inte att använda för en seriös 

upphandling. 

Man tog endast fyra prover på tre av 

huskropparna varav ett påvisade PCB och 

av detta drog man slutsatsen att vi skulle 

sanera hela fastigheten, d.v.s. 802 m fog. 

På de grunderna ville inte vi starta en sa-

nering för miljontals kronor. 

Vi valde att börja om från början och har 

nu tagit nya prover, på alla huskroppar, 

både fram- och baksida, högt och lågt. Vår 

nya utredning visar att vi endast måste 

sanera 52 m fog, vilket innebär en mycket 

stor besparing för Vingen! 

Mer information om detta får ni i brevlå-

dan! 

// Per och Marie 

Lediga p-platser med elstolpe 

Vi har fyra lediga p-platser med elstolpe, 

nummer: 14, 20, 22 och 23. Är du intres-

serad av att hyra en sådan kontaktar du 

Norrorts Boservice. 

Först till kvarn gäller! 

  

mailto:styrelsen@vingentaby.se


Bokning av tvättstugan 

Den senaste tiden har tvättstugorna bo-

kats genom att sätta lappar på boknings-

tavlan. Det är inte tillåtet. Man får endast 

boka med sin bokningskloss. En sådan ska 

finnas till varje lägenhet. Om din har för-

kommit kan du köpa en ny på Norrorts 

Boservice, de kostar 160: - 

Det är heller inte tillåtet att ha flera bok-

ningsklossar per lägenhet. Detta ses över 

regelbundet och ogiltiga klossar plockas 

bort, då plockas även klossar utan num-

mer och med handskrivna nummer bort. 

För våra äldre medlemmar 

I Täby finns flera föreningar som på olika 

sätt är verksamma inom äldreområdet. 

Föreningarna erbjuder till exempel be-

söksverksamhet, ledsagning, anhörigstöd, 

ringtjänst till ensamma äldre och en gratis 

fixartjänst för enklare vardagsgöromål. 

På Täby Kommuns hemsida, länk finns på 

www.vingentaby.se, finns mycket inform-

ation. Om du inte har tillgång till internet 

kan Norrorts Boservice hjälpa dig att 

skriva ut informationen med kontaktupp-

gifter till de olika organisationerna.

 

Vingtankar finns även på vår hemsida, www.vingentaby.se 

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

 

http://www.vingentaby.se/
http://www.vingentaby.se/

