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Efter föreningsstämman har nya styrelsen konstituerat sig så här: 

Ordförande Christer Bengtson 
Viceordförande Ann-Marie L Jönsson 
Sekreterare Christel Nielsen 
Ekonomiansvarig Ingela Borsiin 
Ekonomiansvarig Uffe Nielsen  
Studieorganisatör, IT, Vindrosenbladet 
o Hemsidan 

Petruska Rogmark 

Ledamot (från HSB) Bo Westerlund 
Suppleant Annika Kraft 
Suppleant  Bengt Houltzén 
Suppleant Åke Andersson 

 

Hur du kontaktar styrelsen framgår av tavlorna på våra sophus. Där finns även 
information om vem som är gårdsrepresentant på varje gård. Gårdsrepresentanterna 
hjälper styrelsen i samband med olika aktiviteter och att hålla efter soprums- och 
parkeringssyndare. 

� � � 

Tänd ett ljus och låt det brinna - men låt inte hemmet försvinna! 

Med andra ord - glöm inte släcka att de levande ljusen när du lämnar rummet. 

 

Även sopgubbar och –gummor vill vara lediga… 

Och vi har en lång helg framför oss - så packa gärna julklappspapper, kartonger och 
sopor väl - så vi slipper översvämning i tunnorna.  

� � � 

Raketer och champagne hör nyåret till 

Men tänk på att vara försiktig med raketer nära människor, byggnader, djur och bilar. 
Och låt oss hjälpas åt att få det fint i och runt vår förening efter firandet. Både små-
barn och djur far illa av glaskross och raketrester. Och så ser det ju så tråkigt ut! 

 

Granåtervinning har vi i sedvanlig ordning efter jul…. 

… på boulebanan på gård 6. Pågår fram till och med den 20 januari. 

� � � 



Vid tangenterna Petruska Rogmark 
Se även www.brfvindrosen.se 

 

 

Åtkomst till elcentral 

Nyckel till elcentralerna finns numera tillgänglig för alla i styrelsen om t.ex. en 
huvudsäkring skulle lösa ut eller om du vill kontrollavläsa din elmätare. Kontakta i 
första hand vicevärden, annars någon i styrelsen enligt listan på tavla utanpå sop-
rummen. 

� � � 

Vad får jag ”bygga om” och ändra på i min lägenhet?  

Det finns ett tidigare stämmobeslut som går ut på att om du vill göra en förändring i 
din lägenhet som berör de områden som föreningen ansvarar för, så är du skyldig att 
teckna ett avtal med föreningen.  

Det kan t.ex. röra sig om förändringar som påverkar ventilation, el, vatten, avlopp, 
fönster, isolering, inredning av kallförråd eller vind, installation av gasbraskamin, 
gasspis (mm). 

Skriv några rader om vad du vill göra och lämna till styrelsen så får du information 
om vad som gäller och hur det fungerar. 

� � � 

Problem med bredbandstelefoni?  

Ett flertal medlemmar har hört av sig om att man har problem med bredbandstelefoni 
(även kallad IP-telefoni), dvs telefoni via bredbandet. Tyvärr kan styrelsen inte se 
några bra lösningar på detta i dagsläget. Samma problem finns på många andra håll 
och har inget med Vindrosens läge eller bredbandsinstallation att göra. Troligen är 
inte tekniken tillräckligt mogen ännu.  

Om någon i föreningen faktiskt HAR en bra och fungerande bredbandstelefoni så 
maila gärna och berätta det för Petruska Rogmark (petruskaslistor@rogmark.com) – 
som då kan tipsa vidare om det här i Vindrosenbladet.  

 
Har du haft problem med bredband från Bredband2 den senaste månaden?  
Kontakta Petruska Rogmark (petruskaslistor@rogmark.com) i så fall. 
 

(Slutförmanat för i år!) 

� � � 

God Jul och Gott Nytt År 
� � � � � � � � � 


