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Härligt att våren är på väg.
Och apropå våren...
... vill styrelsen påminna om två åtgärder som blir aktuella nu.
Den ena är att alla med uteplatser kapar och skär bort växter,
grenar och buskage som växer ut i gångarna. Det blir lätt vild-
vuxet.
Det andra är den årliga inoljningen av våra plank och staket.
Information kommer om när vi kan hämta ut olja.

Det är också dags för plantering i vår cykelställ – har du lust att
plantera blommor och sköta dem är du välkommen att plantera
växter i blomsterlådan på cykelställen. Föreningen står för kost-
naden som du får tillbaka av vicevärden mot uppvisning av
kvitto.

Ännu ett vårtecken
Ny sand är beställd till sandlådorna och kommer snart.

Måsarna tillbaka
Med våren kommer också måsarna tillbaka och vi fortsätter även
i år samarbetet med Anticimex (som årsmötet beslutade). De
genomför punktinsatser, först och främst där måsarna häckar
(och det är inte på skorstenarna). Enligt Anticimex går det inte att
köra bort måsarna helt och då vi bor i ett havsnära läge får vi
därför vänja oss till måsskrik tidigt och sent – det var ju trots allt
de som kom först till Ön.

Övergivna cyklar
Vi har en del bekymmer med övergivna cyklar som förmodligen
härstammar från medlemmar som har flyttat och glömt att ta
med sig sina cyklar. Styrelsen har gett Hellqvist cykelhantering i
uppdrag att omhänderta dessa cyklar. De märker upp och samlar
in cyklarna och efter sex månader forslas de bort.

Favorit i repris..... SOPHUSEN!
• Städning och kärltvätt
Få frivilliga deltar i en gemensam städdag . Stämman i december
biföll därför en motion att anlita en städfirma för grovstädning av
soprummen. Det är angeläget och en större vår- och höststäd-
ning, inklusive kärltvätt, är beställd.
I avtalet med fastighetsskötaren ingår att denne regelbundet
”snyggar till” där inne, men resten beror på oss själva.
Och tyvärr... där fallerar det för ofta! Vänd!
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• Överfulla tunnor och felparkerade bilar
Vindrosen har haft problem med överfulla tunnor och bilar
som blockerat dörren till sophusen - igen.
Det är så här: När ett kärl är överfullt och locket inte går att
stänga, utan står rakt upp, kan sophämtarna inte hantera det,
och då töms det inte!
Och om sopbilen inte kan köra fram - för att andra fordon
blockerar vägen - då blir det heller ingen tömning.
Överfulla kärl och blockerade sophus är ett avtalsbrott. Så
Vindrosen måste själv (uppoffrande medlemmar) pressa ner
avfallet i kärlet och beställa en extra tömning. Självklart kostar
det extra! En totalt onödig utgift som vi undviker genom att
inte blockera husen, stampa och pressa ihop kartonger och
inte slänga saker i kärlen som inte hör dit. Det är en själv-
klarhet!  Ändå ”glömmer” man....
En kontroll nyligen av några kärl, som inte gick att tömma,
visade var felet låg: I botten på ett kärl låg stora säckar med
kläder som någon ”vänligen” sorterat ut som vanligt köksavfall.
(Närmaste kärl för gamla kläder finns på återvinningsstationen
vid 32:ans sista stopp innan den svänger ut på Övägen).
Ett annat kärl blockerades av en helt ovikt stor kartong. Någon
fick en ny dator, alla andra på Vindrosen ”betalade” för embal-
laget.
Sist - men inte minst - handlar det om sophämtarnas arbets-
miljö, också den ska vara bra hos oss!

Hundrastning
Med anledning av klagomål från boende och för allas trivsel
vill styrelsen uppmana föreningens husdjursägare att inte
rasta eller låta hundar, katter etc utföra sina behov på eller i
direkt anslutning till andra boendes uteplatser och trädgårdar.
Det är särskilt angeläget att visa hänsyn nu när kommunen har
beskurit buskarna. Vi som bor på Ön har förmånen av att
kunna njuta av stora grönytor, som ger många möjligheter att
rasta sina djur på andra platser än på föreningens gårdar,
gångar och vid boendes uteplatser. Det är också självklart att
djurägarna ansvarar för att plocka upp efter sina djur och
slänga det i papperskorgarna.

Underhåll av varmvattenberedare
Vi vill påminna om att det enda underhåll man som medlem
själva får utföra påvarmvattenberedaren är påfyllning av
vatten – allt annat ska skötas av fackman och anmälas via vår
hemsida www.brfvindrosen.se/felanmälan eller till vicevärden.

Styrelsemöten
Planerade styrelsemöten tills vidare är 16 april, 14 maj, 18 juni
och 20 augusti.
Tänk på att lämna in ärenden du önskar behandlade på nästa
styrelsemöte i god tid, gärna en vecka innan.

Kalender

 29 mars           26 april             31 maj             28 juni

  Pizzakväll       Pizzakväll        Pizzakväll        Pizzakväll


