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Vindrosen-bladet  
 

April/Maj 2009 

] 
Värmebölja!! 

Man märker att vintern är förbi. Massor av folk har gått ur ide och börjat fixa och dona 
och rätta till i sina trädgårdar och på balkonger. Vi i styrelsen gör likadant. Om ni ser 
en massa entreprenörer på marken och i luften så är det just nu folk igång med att: 
- montera flera ”kinahattar” mot måsbon 
- byta ytterbelysning 
- serva gaspannor 

] 
Sänkning av avgift 

Efter att noggrant  ha gått igenom ekonomin med vår ekonom på HSB så har styrelsen 
beslutat att sänka avgiften med 15% från och med 1/7 2009.  

 

] 
Grillning 

Grillsäsongen har startat, det känns på de dofter som sprids med vårvindarna i 
området. Med eld och glöd i omlopp i området så kommer några förmaningar i all 
välmening från oss i styrelsen. Var noga med att se till att kol, trä eller vad som helst 
som brinner är släckt innan man kastar det i soporna. Tänk också på att inte ställa 
grillen för nära staket eller annat som kan antändas. Till sist – vi får inte glömma bort 
att visa hänsyn mot våra kära grannar. Kolgrillning på balkonger och terrasser är 
tillåtet i vår förening, men det gäller som vanligt att ha ett gott omdöme och försöka 
tänka på att behandla andra som man själv vill bli behandlad. 
 

] 
Blommor och balkonger 

Det är äntligen dags att få ordning på balkongblommorna inför sommaren. Det är alltid 
roligt att gå omkring och titta på de olika kombinationer av blommor och färger som 
kommer fram under vår-och sommarmånaderna. Kom ihåg att blomlådor ska vara 
vända inåt för säkerhetens skull och att vattning av blommor på balkong kan innebära 
risk för att grannen under får sig en ofrivillig kalldusch. 
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Vice värden meddelar... 
….att tryckfelsnisse var framme i förra Vindrosenbladet (vi ber om ursäkt för det). 
Telefonnumret till Ann-Marie är 070-551376 och inget annat. För er som ännu inte 
hunnit med att olja in staketen så passa på och prova detta nummer och avtala tid för 
avhämtning. 
….att hon samlat ihop en massa överblivet ”skräp” från förråden som verkar sakna en 
ägare. Detta skräp kommer att kastas på tippen den 15/5 och om någon vill göra 
anspråk på något så hör av er innan dess. 

] 
För boulesugna vindrosenmedlemmar... 

...kan vi informera om att boulebanan kommer att snyggas till inom kort. 

] 
Inkommande brev till styrelsen 

Vi får en del brev från våra medlemmar under ett verksamhetsår, vilket tyder på 
engagerade medlemmar som vill vara med och påverka så att vi får det så bra som 
möjligt. Dessvärre händer det ibland att de inte är undertecknade, vilket gör det 
omöjligt för oss att ta upp frågeställningen/synpunkten eftersom det är ett krav från 
styrelsen att brevskrivaren ska vara identifierad. Vi vill därför passa på att påminna 
alla som skickar in brev att se till att de är undertecknade. 

] 
Elinstallationer 

Som många säkert har upptäckt så är utbytet av våra ytterbelysningar i full gång. Våra 
fackmän som byter ut lamporna har upptäckt på några ställen att det är kopplat 
rörelsevakter på armaturerna. Vad värre är att en del av dessa inte var kopplade enligt  
svenska elföreskrifter. Vi i styrelsen känner oss därför manade att gå ut med följande 
information: 

 - All installation på föreningens el är helt oacceptabelt och förbjudet! 

 - Elinstallationer som ska utföras på innehavarens egen el-central måste utföras av 
fackman! 

Vid en eventuell brand (tex Potatisåkern) så är våra fastigheter försäkrade. Vi vill inte 
hamna i situationer där försäkringen inte gäller fullt ut på grund av denna typen av 
misstag. Vi hoppas också att ni medlemmar har förståelse för och instämmer i vår 
bestämda hållning i denna fråga.  
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Soliga majhälsningar från styrelsen 
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