
VINGTANKAR 
Nummer 1 2014-03-12 

Redaktör: Marie Roth

Ordförandens spalt 

Vårväder har det varit och solen har visat 

sig flera gånger, något vi inte varit bort-

skämda med denna vinter. Nu hoppas jag 

att det inte blir någon mer snö, till jul ville 

jag ha det men nu tycker jag att det är för 

sent. 

Styrelsen jobbar på med oförtruten kraft 

för att det ska gå bra för Vingen. Det 

mesta arbetet sker mellan styrelsemö-

tena. Då har vi möten i arbetsgrupperna, 

träffar leverantörer, entreprenörer och 

andra som är inblandade i vår fastighet. Vi 

förhandlar om avtal och försöker hitta 

nya lösningar för att sänka våra kostna-

der. Det är väldigt spännande men också 

väldigt mycket arbete. Vi kämpar hårt! 

Jag hoppas ni märker att det händer saker 

i Vingen, även om det inte alltid är stora 

saker. Styrelsen har ett helt nytt arbets-

sätt och det kräver en hel del av styrelse-

medlemmarna. Vi saknar dessutom några 

medlemmar vilket märks på arbetsbelast-

ningen. Om du känner att du kan bidra, 

tveka inte att höra av dig till valbered-

ningen. Du kan maila dem på valbered-

ningen@vingentaby.se  

Nu ser jag fram mot våren och ljuset, det 

har varit en mörk vinter. Ta hand om er! 

//Marie Roth 

Styrelsens mötestider 2014 

20 mars 

24 april 

22 maj 

6 maj är det föreningsstämma, kallelse 

skickas som vanligt ut några veckor innan. 

Har du något du vill att styrelsen ska ta 

upp på ett styrelsemöte? Skriv till oss, 

på styrelsen@vingentaby.se, eller lämna 

till Norrorts Boservice. 

Grovsopor 

I höstas startade vi en utredning om av-

fallshanteringen i Vingen. En utredning 

som främst handlat om hur vi ska göra 

med våra grovsopor. Containerfrågan har 

varit uppe i styrelsen sedan 70-talet, och 

det är ungefär samma saker som avhand-

lats sedan dess. 

Vi har utrett flera alternativ inom olika 

prisklasser och kommit fram till att gå 

tillbaka till den lösning vi hade tidigare, 

alltså en permanent container som töms 

två gånger i veckan, måndag och torsdag. 

Luckorna kommer vara låsta och kan end-

ast öppnas med vår husmorsnyckel. Låsen 

kommer att sitta på långsidorna. Låsen på 

framsidan kommer vi inte kunna öppna 

för att slippa att containern fylls med 

skrymmande avfall. Det är viktigt att alla 
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tar sitt ansvar så låsen inte försvinner. De 

är väldigt dyra. 

Om containern inte sköts och det fort-

sättningsvis ställs sopor utanför contai-

nern kommer vi ta bort all hantering av 

grovsopor i Vingen. Då får alla åka till 

Hagbytippen med sina grovsopor. 

Vi har även upptäckt att någon använder 

Vingens mark som ”skräpdump”. Bakom 

cykelförråd nr 87-94 står idag ett sågbord 

och lite andra byggrejor. Vi får hjälpas åt 

att vara uppmärksamma, vi vill ju inte att 

vår mark ska vara någon allmän tipp! 

Ekonomin 

Bokslutet för 2013 är klart och vi har ett 

negativt resultat i föreningen, trots en 

avgiftshöjning på 10 % i januari 2013. Det 

innebär att vi även fortsättningsvis måste 

hålla igen på kostnaderna. I dagsläget ser 

vi ingen anledning att höja avgifterna, 

men sådant kan ändras fort så vi måste 

hålla det öppet. Det är mycket som måste 

göras i Vingen för att hålla god standard, 

och underhållet kan vi inte tumma på.  

PCB-saneringen som utfördes i december 

2013 blev drygt 3,3 miljoner billigare än 

beräknat. Det innebär att vi har möjlighet 

att utföra det mest akuta underhållet 

utan att behöva låna pengar och höja av-

gifterna igen. Något hela styrelsen är väl-

digt tacksamma över. Styrelsens ambition 

är alltid att försöka hålla avgifterna nere 

utan att tumma på underhåll och stan-

dard. 

 

Info från fastighetsgruppen 

OVK-besiktningen gick jättebra om man 

tänker på att Reventor kom in i 97 % av 

lägenheterna. När det gäller resultatet var 

det inte lika bra. Vi fick många anmärk-

ningar och kommer de närmaste veck-

orna få besök av flera entreprenörer som 

ska få räkna på åtgärderna. 

I början av april kommer EkoFasad hit och 

gör rent fasaden på baksidan. Fasadren-

göringen genomförs med miljövänliga 

metoder helt utan kemikalier och rengör 

med en patenterad lösning. Metoden är 

beprövat skonsam mot fasader. 

Vi har fått i uppdrag av revisorn att ta 

fram en underhållsplan som fungerar och 

då måste fastigheten besiktigas innan. I 

mitten av april kommer Rejäl Byggkonsult 

att utföra en fullständig besiktning av 

Vingen och sedan göra en underhållsplan 

för 30 år framåt. Underhållsplanen är ett 

av de viktigaste styrdokumenten för en 

brf-styrelse för att kunna sköta underhål-

let på ett korrekt sätt. Ett eftersatt un-

derhåll kostar mycket mer än planerat 

underhåll. 

I tvättstugan på Radarvägen 37 är det 

problem med torkningen. Ett torkskåp har 

gått sönder och vi utreder vilken lösning 

vi ska ha för torkningen i tvättstugorna. Vi 

vill ha en långsiktig lösning och inte en dyr 

akutlösning, därför har det dragit ut på 

tiden. Vi förstår att det ställer till problem 

för er, men hoppas att ni förstår att vi gör 

allt vi kan för att få till en bra lösning som 

inte blir dyrare än nödvändigt. 

/ Per och Marie 



Fågelmatning? 

Att lägga ut baguetter, limpor och andra 

matrester för att mata fåglar är ingen bra 

idé! Dels mår fåglarna inte så bra av bröd 

men framförallt så är det mest råttor som 

äter av brödet. Vi vill inte ha några råttor i 

närheten av våra hus! 

De råttor som rör sig här omkring är 

stora, 20 cm utan svansen inräknad har 

setts, och alla råttor kan sprida sjukdo-

mar. De kan även klättra på fasaden, så 

det är ingen garanti att man bor några 

trappor upp, man kan få påhälsning ändå.  

Matrester slänger vi i soporna, inte på 

marken! Vi matar heller inte fåglar på 

balkongen! 

Ansvar för husdjur och vår 
gemensamma miljö 

Husdjur tycker de flesta är väldigt trevligt 

och självklart ska man få ha det. Med 

husdjuren följer ett ansvar. Kortfattat kan 

sägas att du som ägare alltid är ansvarig 

för vad ditt djur gör. 

En utekatt kan förorena i sandlådan, re-

virmarkera på bilar och byggnader eller 

repa lacken på bilar. Det är ditt ansvar 

som ägare att se till att det inte händer. 

Hundar ska alltid vara kopplade i Täby 

Kommun, året runt. Det gäller även på vår 

mark. Många är rädda för hundar, vid 

hundmöten där en hund är kopplad och 

en inte är det kan det gå illa. Och själv-

klart plockar man upp efter hunden när 

den bajsar! 

Det ligger mycket bajs på gården, både i 

sandlådan, på gräsmattorna och även på 

asfalten. Jätteäckligt! 

Det ligger även mycket fimpar och annat 

skräp på vår gård och parkering. Vid varje 

port finns krukor att fimpa i. Det finns 

också papperskorgar på både fram- och 

baksidan. Använd dessa! 

Fastighetsskötarna har viktigare uppgifter 

än att plocka upp bajs efter våra husdjur 

eller fimpar och skräp efter oss. 

Lantmäteriets lägenhets-
numrering 

När Lantmäteriet för några år sedan 

skapade ett nytt system för lägenhets-

numrering blev det fel hos oss i Vingen. 

Det är nu rättat och i entrén på plan 1 

finns en korrekt förteckning över lägen-

hetsnumren. 

Dessa lägenhetsnummer ska inte förväx-

las med våra egna lägenhetsnummer. När 

du t.ex. felanmäler något ska du alltid 

använda dig av våra unika lägenhets-

nummer som går från 1 – 203. 
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