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Ordförandens spalt 
Oj vad tiden går fort. Snart är 2015 slut och 
det har hänt mycket i Vingen det här året. 
Många har hört av sig och sagt att det blivit 
fint på gården, och jag kan bara hålla med. 

Vi har en del planer för 2016 också, mer 
om det lite längre fram i Vingtankar! 

När det gäller ekonomin finns inga avgifts-
höjningar inplanerade för 2016. Vi har en 
stark kassa och ekonomin är god. 

Jag vill tacka alla medlemmar för ett fan-
tastiskt år och önska er alla en riktigt god 
jul och gott nytt år! 

//Marie 

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

 
Våra arbetsgrupper: 

Arbetsgrupp Ansvarig 
Administration & 
Information 

Marie, Christer & Kia 

Ekonomi Christer, Marie & Kia 

Fastighet Per, Marie & Su-
sanne 

Mark & Miljö Susanne & Kia 
Trädgård Christer & Cecilia 
Grannsamverkan Susanne & Kia 
Trivsel Christer & Kia 
IT Christer & Marie 

 

Styrelsens mötestider våren 
2016 

20 januari 
17 februari 
23 mars 

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. 

Öppet hus våren 2016 
En gång i månaden tar vi emot i styrelse-
rummet på gaveln Radavägen 43. 

Datum Tid 
Tisdag 12 januari 19:00-20:00 
Tisdag 9 februari 19:00-20:00 
Tisdag 15 mars 19:00-20:00 

 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! 

Info från fastighetsgruppen 
Vi vill först tacka alla medlemmar för ett 
gott samarbete när det gäller arbetena 
med elementen. Det har skötts med stort 
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engagemang från er sida vilket gjort det 
lätt för entreprenörerna att sköta sitt jobb. 
Bra jobbat! 

Nu är den sista injusteringen gjord och alla 
har fått termostater på sina element. Ty-
värr upptäcktes det under sista injuste-
ringen att många element är felkopplade 
sedan huset byggdes. Det innebär att rör-
mokarna måste in en sista gång i berörda 
lägenheter för att koppla rätt. Det blir ef-
ter nyår och ni får information i brevlådan. 

Planer inför 2016 är renovering av ytskik-
tet i tvättstugorna, samt att göra ett nytt 
torkrum i både 23 och 37 så varje tvätt-
stuga har varsitt torkrum. Under renove-
ringen kommer tvättstugan vara avstängd 
i ca 6 veckor och vi undersöker möjlig-
heten att få hit någon form av mobil tvätt-
stuga. 

De socklar i garagen som är dåliga kommer 
bytas ut i början av 2016. Berörda får yt-
terligare information när det är dags. 

/ Per, Marie  & Susanne 

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: 
18, 20, 28 
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:  
2, 3, 25, 27, 37, 51, 65, 78, 84, 85 
Först till kvarn! 

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! 

 

 

Styrelsen 
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