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Ordförandens spalt 
Sommaren kändes kort i år men vi fick 
några soliga veckor till slut. I Vingen har 
det arbetats hela sommaren och resultatet 
syns både utomhus och inomhus. 

Jag tycker vi har fått det väldigt fint på går-
den och när vädret tillät i somras så var 
många ute och njöt. Det är roligt att se!  

Styrelsen har uppdaterat föreningens ord-
nings- och parkeringsregler. Du hittar dem 
på hemsidan. Vill du ha dem utskrivna kon-
taktar du Storholmen så hjälper de dig. Det 
är din skyldighet att hålla dig uppdaterad. 

Det är också din skyldighet som bostads-
rättshavare att släppa in de entreprenörer 
som föreningen tar in för underhålls- och 
reparationsarbete. Om man inte gör det 
kan man bli av med sin bostadsrätt och 
tvingas sälja lägenheten. 

Nu hoppas jag att hösten blir fin, med så 
där härligt vackra höstdagar med klarblå 
himmel och löv i alla möjliga färger. 

Önskar alla en härlig höst! 

//Marie 

Styrelse och arbetsgrupper 
Efter stämman ser styrelsen ut så här: 

Ordförande Marie Roth 
Vice ordförande Kia Holfve 
Sekreterare Susanne Holmgren 
Ledamot Per Brissman 
Ledamot Christer Kvick 
  
Suppleant Martin Riddar 
Suppleant Cecilia Wemgård 

 
Vi har också nya arbetsgrupper: 

Arbetsgrupp Ansvarig 
Administration & 
Information 

Marie, Christer & Kia 

Ekonomi Christer & Kia 
Fastighet Per, Marie & Sussi 
Mark & Miljö Susanne & Kia 
Trädgård Christer & Cecilia 
Grannsamverkan Susanne & Kia 
Trivsel Kia & Christer 
IT Christer & Marie 

 

Styrelsens mötestider hösten 
2015 

21 oktober 
18 november 
16 december 

Har du något du vill att styrelsen ska ta 
upp på ett styrelsemöte? Skriv till oss, 
på styrelsen@vingentaby.se, eller skicka 
till Storholmen Förvaltning. 

mailto:styrelsen@vingentaby.se


Öppet hus hösten 2015 
En gång i månaden tar vi emot i styrelse-
rummet på gaveln Radavägen 43. 

Datum Tid 
Tisdag 13 oktober 19:00-20:00 
Tisdag 10 november 19:00-20:00 
Tisdag 8 december 19:00-20:00 

 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! 

Info från fastighetsgruppen 
Mycket har hänt i Vingen i år. Vi har fått 
nya element i hela fastigheten. Bytet gick 
väldigt bra och vi vill tacka alla medlemmar 
för ert goda samarbete.  

Nu är det injusteringar kvar, den första har 
precis varit och nästa kommer när det bli-
vit kallare ute. Det måste vara minst 5°C 
ute under flera dagar för att det arbetet 
ska kunna utföras. Vi ber om fortsatt gott 
samarbete så våra entreprenörer kan göra 
det som krävs i varje lägenhet, så vi får 
igång värmen korrekt. 

Vi får även stambytt i kulverten. Den lig-
gande avloppsledningen är från när huset 
byggdes och behöver verkligen bytas ut för 
att inte riskera läckor och stopp. Om några 
veckor har vi helt ny avloppsledning som 
ska hålla många år till. 

Vi har också fått ny belysning i trapphus 
och källare. Rörelsestyrd LED-belysning 
som ger bättre ljusförhållanden och sparar 
energi. Injustering av armaturerna kom-
mer ske under hösten. 

På gång är renovering av ytskiktet i tvätt-
stugorna, och när det är klart, ny belysning 

även där. Vi håller just nu på med upp-
handling av detta. Det ska även bli ett 
elektroniskt bokningssystem till tvättstu-
gorna. 

/ Per & Marie  

Info från mark & miljögruppen 

På framsidan har det hänt mycket i som-
mar. Vi har fått ny asfaltsbeläggning och 
nya kantstenar på hela framsidan. Nytt 
staket utefter Radarvägen har vi också och 
entrépartierna har blivit målade tillsam-
mans med alla cykelförråd. Under hösten 
kommer alla trappstenar till entréerna att 
rengöras. 

/ Susanne & Kia 

Information från trädgårds-
gruppen 

Vi har fått en ny grillplats utanför Rv 31, ro-
ligt att se att den utnyttjas. Nya växter har 
planterats utanför Rv 17.  

Det är på gång lite växter även till Rv 31 
och 23 under hösten.  



Vi har också träffat några entreprenörer, 
som jobbar med lekplatsutrustning, till lek-
platsen utanför Rv 35. 

/ Christer & Cecilia 

Bastun 
Bastun har fått lavarna rengjorda och nya 
möbler är inköpta. Vi ska även se över be-
lysningen i bastun. 

Höststädning 18 oktober 
Söndag 18 oktober träffas vi utanför 23:an 
kl. 10:00 för den årliga höststädningen. Vi 
ska bl.a. fylla på täckbark i rabatterna, 
kratta löv och kottar och andra göromål. 
När vi är färdiga grillar vi korv tillsammans 
och sedan spelar vi boule. 

/ Christer & Kia 

Lediga p-platser med elstolpe 
Vi har några lediga p-platser med elstolpe. 
De kostar 150:-/mån. Kontakta Storhol-
men Förvaltning på 0771-786 746 om du 
vill hyra en sådan.  

De lediga p-platserna har följande nr: 
2, 8, 16, 18, 20 
Först till kvarn! 

Lediga cykelförråd 
Vi har några lediga cykelförråd. De kostar 
85:-/mån. Kontakta Storholmen Förvalt-
ning på 0771-786 746 om du vill hyra ett 
cykelförråd. 

De lediga just nu är:  
22, 25, 27, 37, 51, 53, 65, 78, 92 
Först till kvarn! 

Trädgård och trivsel 
Är du intresserad av att vara med och 
hjälpa till i trädgården och/eller med triv-
selarrangemang i föreningen? Hör av dig 
till Christer Kvick efter 17:00. Telefonnum-
mer finns i anslagstavlan i porten. 

Man behöver inte sitta i styrelsen för att 
vara med. 

Ansvar för vår gemensamma 
miljö 

Vi har alla medlemmar och boende i 
Vingen ett gemensamt ansvar för vår bo-
endemiljö. Detta innebär bl.a. att vi alla 
ansvarar för att inte skräpa ner, att anmäla 
om något är trasigt och följa de ordnings-
regler och stadgar som föreningen har. 

Det är inte tillåtet att lägga ut matrester 
och annan föda i rabatter eller på andra 
ställen på föreningens område. Det drar till 
sig skadedjur som stora råttor. 

Styrelsen har varit överseende med fågel-
matning men nu går det inte längre. Ingen 
matning av fåglar är längre tillåtet på Ving-
ens område. Varken på balkongen eller ute 
i trädgården. Vi har haft incidenter med 
råttor som klättrar på väggar och tar sig in 
på balkonger och i lägenheter, hela vägen 
upp till nionde våningen. 

Det är inte tillåtet att slänga cigarettfimpar 
från balkonger och fönster. Det kan, föru-
tom att det ser väldigt otrevligt ut, orsaka 
bränder hos dina grannar eller i marken.  

För allas trevnad ska man också fimpa sina 
cigaretter i de fimpkrukor som finns utan-
för varje port på både fram- och baksida. 



Det är väldigt otrevligt när det ligger fim-
par överallt. 

Tänk också på att du som djurägare är an-
svarig för vad ditt djur gör ute, oavsett om 
det är en hund i koppel eller en katt som 
strövar fritt.  

Vingens maillista 
Vill du få Vingtankar och annan informat-
ion från styrelsen direkt till din mail? 

Anmäl dig till Vingens maillista genom att 
maila till styrelsen@vingentaby.se! 

 

 

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

 
Vi vill önska alla medlemmar en riktigt härlig höst och  

hoppas att vi träffar många av er på städdagen 18 oktober! 

 

Styrelsen 

 

mailto:styrelsen@vingentaby.se
http://www.vingentaby.se/

