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Balkonglådor, häckar och växter
Balkonglådor måste sitta på balkongens insida.
Sitter de på framsidan och faller ner kan det bli
kostsamt. Klipp också häckar och andra växter så att
framkomligheten inte hindras.

Parkering
Våra gemensamma gästparkeringar får inte miss-
brukas och användas som ”långtidsparkering”.
Eftersom så sker då och då kommer P-bolaget att
öka tillsynen.
Skulle någon olovligen parkera på din parkerings-
plats kan du själv ringa P-bolaget, tel. 040-605 69 44.

Yttre besiktning
Tack alla ni som lämnat in synpunkter till besikt-
ningen. Den 13 juni gör styrelsen den årliga yttre
besiktningen. Eventuella åtgärder vad gäller
flagnande plåt arbetar styrelsen fortlöpande med.

Motioner inför hösten
Redan nu kan du börja fundera på om du vill lämna
in en motion till årsstämman den 5 december.
Senast den 17 oktober ska motioner vara inläm-
nade. Lägg i styrelsens brevlåda Båtbyggare-
gatan 160, Gård 3 eller mail till:
vindrosenskontor@brfvindrosen.se

Vänd!



Fågelbon
Anticimex kontrollerar regelbundet att inga fåglar
bygger bo på våra tak. Ibland är vissa fåglar snab-
bare än Anticimex och lyckas få till ett bo. Finns
ungar får de inte röras, ej heller ägg som tillhör
kråkfåglar. Du kan själv hjälpa till genom att ta bort
olämpliga bon i ett tidigt byggskede eller meddela
vicevärden.

Vit färg
Som ni säkert sett underhålls den vita målningen i
föreningen regelbundet. Har du vita ytor som du
själv vill underhålla är färgnumret från vår leveran-
tör Tofra/Limhamn: vit S0520-y. Det är viktigt om du
ska måla vitt på dörrar att tvätta rent och grund-
måla för att få bra fäste.

Nya staket
Se till att nya staket får en mörk färgton som över-
ensstämmer med övriga staket i föreningen.

Fönsterbleck
De vita plåtdetaljerna runt fönstren och fönster-
blecken mår bättre av att rengöras regelbundet
(och så ser det snyggare ut).
Droppa t ex lite Yes diskmedel i ljummet vatten så
går det lätt att rengöra dem.

Glad sommar önskas alla
i Brf Vindrosen!
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