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Trädgårdsavfall
Från och med mars månad börjar man tömma våra träd-
gårdsavfallstunnor. Med andra ord kan ni som har trädgård
börja påta i jorden (våren har ju kommit).

ComHem och Telia
ComHem kommer från denna vecka att gå runt i området
och informera om sina utbud vad gäller bredband, TV, tele-
foni m m. I mars månad kommer Telia att informera om sina
utbud.

Viktigt!  Rensning och tillsyn av ventilation
Det är viktigt att våra ventilationsanläggningar i lägen-
heterna fungerar som de ska. Därför kommer ett företag som
heter Lindsells att under perioden 13 april-6 maj att utföra
rensning av köksfläkt och imkanaler i samtliga bostäder.
Information om exakt datum och tid kommer att läggas i
respektive brevlåda. Tiderna går inte att ändra så om du inte
kan vara hemma när arbetet ska utföras, gör som följande:
Lämna nyckel till granne eller vicevärden.  Lägg i så fall
nyckeln i ett kuvert med lägenhetsnummer, datum och tid.
Nyckeln ska kvällen innan vara vicevärden tillhanda (Båt-
byggaregatan 160, gård 3). Den återlämnas i din brevlåda
(om lådan är låsbar), annars kan du hämta den hos vice-
värden.

Rabatt på humor
Lund Comedy Spring Edition genomför (i Stadshallen, Lund)
20-21 mars ett arrangemang som ger oss i Vindrosen rabatt.
Detta tack vare Kajsa Jönsson, som arbetar med projektet
och bor i föreningen. Rabatten är 20 kr per biljett till Ann
Heberlein (ord pris 200 kr) och Maria Möller (ord pris 250 kr).
Boka på tel 046-540 98 98 (kl 9-15) eller www.webbiljett.se/
anagramproduktion - ange ”vindrosen” som kampanjkod.
Läs mer på: www.lundcomedyfestival.com



Så här fungerar originalspiskåpan

Vred för spjäll

Vred för reglering av fläkthastighet

Läge 1:  Viloläge (när du t ex inte är hemma)
Läge 2:  Normalt (när du är hemma och utför
                 normala hushållssysslor)
Läge 3:  Maxfläkt

Tryckknapp för belysning

A

B

C

  När du ska laga mat:
  Öppna spjället A.
  Ställ in fläkten (B) på önskad hastighet.

  Efter matlagning återställ spjället och ställ tillbaka fläkten på
  låg hastighet.

Skötsel - Rengöring
Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel.
Filtret bör rengöras ca 2 gånger per månad vid normal använd-
ning. Lossa filterkassetten med filtret och tag isär den.
Krama ur filtret i varmt vatten blandat med diskmedel.
Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin.

Inventering av dörrar
Föreningen kommer att göra en inventering av alla dörrar.
Ser ni vicevärden ute och fotograferar era dörrar, vet ni vad
som är på gång.

Ny hemsida
HSB arbetar på att ta fram underlag till ny hemsida för
föreningarna. Beräknas vara klart i mars. Därför kommer nu-
varande inte att uppdateras förrän underlaget är klart.


