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Ordförandens spalt 

Det har varit en mörk höst, inte många 

soltimmar fick vi i november, men något 

fler i december. Jag hoppas på en fin vin-

ter med härligt hög luft och klarblå him-

mel och lagom med snö.  

Styrelsen har jobbat på hela hösten och 

det hände mycket samtidigt i vår fastig-

het. På ett håll borrade man för tilluft, 

medan sotarna rensade ventilationska-

nalerna på annat håll. På framsidan gräv-

des asfalten upp för att lägga ny kabel till 

den nya stolpbelysningen samtidigt som 

elektrikerna kopplade ny entrébelysning.  

Vi hade ett välbesökt informationsmöte i 

början av november, nästan 80 personer 

var där. Vi tycker det är väldigt roligt att 

så många av er är intresserade av vad 

som händer i föreningen, och vi kommer 

fortsätta med informationsmöten då vi 

tror att det är ett bra sätt att informera 

på, förutom de andra kanalerna vi använ-

der oss av. Bildspelet från mötet hittar du 

på hemsidan. 

Jag önskar er alla en härlig jul och nyår. Ta 

hand om varandra. 

Vi ses och hörs! 

//Marie Roth 

 

Styrelsens mötestider våren 2015 

21 januari 

18 februari 

18 mars 

15 april 

20 maj 

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. 

Styrelsens arbetsgrupper 

Arbetsgrupp Ansvarig 

Administration & 
Information 

Marie, Kia & Christer 

Ekonomi Kia, Christer & Marie 

Fastighet Per B & Marie 

Mark & Miljö Susanne & Kia 

IT Christer & Per R 

Trivsel Christer & Sandra 

 

Ny förvaltare 

Från 1 januari 2015 tar Storholmen För-

valtning hand om vår ekonomiska, admi-

nistrativa och drifttekniska förvaltning. 

De tar emot felanmälan, handhar ekono-

min, aviserar hyror och avgifter, admini-

strerar överlåtelser, kölistor m.m. De sva-

rar även på frågor gällande föreningen. 

Du når dem på telefon 0771-786 746 

varje vardag mellan 07:00-21:00.  

mailto:styrelsen@vingentaby.se


Info från ekonomigruppen 

Ekonomigruppen har under senhösten 

arbetat med omförhandling av avtalen 

rörande förvaltning och fastighetsskötsel. 

Rofas fortsätter med skötseln. Storhol-

men tar som bekant över förvaltningen, 

och där jobbar vi intensivt med att få 

övergången så smidig som möjligt. 

Vi har också förhandlat om delar av våra 

banklån. Vi kommer att starta amorte-

ringen från årsskiftet och den ligger på 50 

år. 

/Kia, Christer & Marie 

Info från fastighetsgruppen 

Ventilationsarbetena i form av tilluftsven-

tiler i alla lägenheter och rensning av ven-

tilationskanalerna borde ha varit helt 

klara nu. Tyvärr har hantverkarna och so-

tarna inte fått komma in i alla lägenheter 

för att göra sitt jobb. 

Du vet väl att du som bostadsrättshavare 

är skyldig att ge tillträde till din lägenhet 

för underhåll? 

Det är även många som har byggt för 

frånluftsdonet i köket vid renovering. 

Detta har inneburit att sotarna inte kun-

nat byta don i många kök. Vi återkommer 

med detaljer vad som behöver göras från 

er sida för att de ska kunna rensa och 

byta don. 

De nya garageportarna kommer att börja 

monteras under vecka 2-3 2015. 

/ Per B & Marie  

 

Info från mark & miljögruppen 

Parkering 

Nu har de numrerade gästparkerings-

korten delats ut till alla medlemmar i för-

eningen. Dessa kort ersätter de gamla 

(gröna) brickorna. De nya korten gäller 

från och med utdelningsdatum, 3 decem-

ber 2014. 

De nya korten är liksom de gamla avsedda 

för Brf Vingens medlemmar och våra be-

sökare. Kortet ska placeras väl synligt i 

framrutan eller på instrumentbrädan. 

Från och med 1 januari 2015 kommer UK 

Parkering att sköta om bevakningen av 

vår parkeringsyta. I samband med detta 

sätts nya skyltar upp vid båda 

in/utfartsvägarna. 

/Susanne & Kia 

Info från trivselgruppen 

Tack till alla de boende som kom och del-

tog i höststädningen på gården. Det blev 

en fin dag med mycket gjort.  

Markant skillnad i det yttre utseendet då 

framförallt mycket mossa avlägsnades 

samt våra rastplatser blev upprustade.  

Det var också trevligt med den välför-

tjänta korvgrillningen med fika efteråt.  

Nya som gamla deltagare är välkomna till 

vårens gemensamma städning under 

2015! 

/ Christer & Sandra 

 



Lediga p-platser med elstolpe 

Vi har några lediga p-platser med 

elstolpe. De kostar 150:-/mån. Kontakta 

Storholmen Förvaltning på 0771-786 746 

om du vill hyra en sådan.  

De lediga p-platserna har följande nr: 

9, 15, 22, 42 

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:  

1, 3, 42, 49 

Först till kvarn! 

Big Bags 

Många som renoverar hemma beställer 

så kallade Big Bags för att kunna transpor-

tera bort byggavfallet. Det är jättebra ef-

tersom vi inte ska lägga sådant i contai-

nern. 

Kom ihåg att kontakta Storholmen på 

0771-786 746 innan beställning av Big 

Bag. De vidarebefordrar informationen till 

Rofas och styrelsen och du blir kontaktad 

med anvisning av plats för säcken. 

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 
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