
 
Hemsida: www.brfvindrosen.se                                               Öppet hus: sista helgfria onsdagen i varje månad 
Epost: vindrosenskontor@bolina.hsb.se                                 Telefon till vicevärd A-M Jönsson: 070-551 1376 

Vindrosenbladet  
 

Augusti 2009 

] 
Semestertiden är slut 

Hoppas att alla haft en trevlig sommar och med nya krafter kan ta sig an 
vardagen igen. Årets sommar på ön blev ganska bra trots en 
nyckelpigeinvasion som för tankarna till farsoter av bibliska mått. 

] 
Medlemsmöte 

Det är bokat ett medlemsmöte för Vindrosen 1/10 kl 1800. Huvudtemat är säkerhet och 
förebyggande av brand. Separat information med hela agendan för mötet kommer att 
skickas ut. 

] 
Brandskyddskontroll&besiktning av imkanaler 

Under hösten kommer SIMAB att utföra brandskyddskontroll (ska göras vart 4:e år enligt 
lag). Dessutom kommer sotaren och ska göra rensning av imkanaler (ska göras vart 3:e 
år enligt lag). Detta samman faller i år och därför så har arbetet beställts så att det kan 
göras samtidigt. Föreningen står för kostnaden men medlemmarna måste sörja för att de 
kan komma in i lägenheten. Särskild kallelse kommer från sotaren och behöver man hjälp 
med öppnandet så kontaktar man vicevärden. 

] 
Bilar på innergårdarna 

På förekommen anledning vill vi be alla att tänka på att när man tillfälligt står med sin bil 
på innergården så är det viktigt att man inte blockerar sina grannars möjligheter  att 
komma ut och in med sina bilar och till sina lägenheter. Styrelsen vill också informera om 
att vi inte ansvarar för tillsyn i dessa frågor och anser att om någon av misstag ställt sig 
så illa att någon granne får problem så: 

1) Kontaktar man först i vanlig ordning bilföraren ifråga och ber på ett hövligt sätt 
 denne att flytta på bilen. 

2) Om detta inte fungerar så vänder man sig till P-bolaget.  

Vi vill också påminna om att Parkering på innergårdarna är förbjudet och att man står på 
egen risk.  

 

http://www.brfvindrosen.se/
mailto:vindrosenskontor@bolina.hsb.se


 
Hemsida: www.brfvindrosen.se                                               Öppet hus: sista helgfria onsdagen i varje månad 
Epost: vindrosenskontor@bolina.hsb.se                                 Telefon till vicevärd A-M Jönsson: 070-551 1376 

] 
Avlopp 

Med anledning av att det har varit ett flertal stopp i avloppen under sommaren så vill vi 
påminna om att rensa i vattenlås, avlopp och golvbrunnar regelbundet. Vi rekommenderar 
att detta görs med borste och vatten. Vi vill också informera om att   om stoppet i avloppet 
ligger i lägenheten så är det lägenhetsinnehavaren som får betala för rensningen. Här 
kommer en länk med förklaring och bild på hur man går tillväga. 
http://sovstugan.se/eskilstuna_rensa_fixa.htm 
 

] 
Nytt avtal med COM HEM 

Vindrosen har tecknat ett nytt avtal med COM HEM. Det innebär i korthet: 

1) Vindrosen har i tidigare avtal med COM HEM enbart haft tillgång till kanaler i det 
analoga nätet. Dessa kanaler är: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, 
TV3, TV4, TV4+, TV4 sport, Kanal5, TV6, TV8, Kanal9, MTV, lokalkanalen, DR1, Dansk 
TV. Det nya avtalet omfattar samtliga dessa i det analoga nätet. 

2) Dessutom så ingår nu 1 abonnemang av typen SMALL i det digitala nätet dvs 
följande kanalert: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, kunskapskanalen, SVT HD, TV4, 
TV6, Axess TV. Man kan kostnadsfritt hämta ett programkort hos återförsäljare i Malmö 
och programkort kommer att tillhandahållas medlemmar under hela avtalstiden 

3) I och med att man har SMALL så finns möjligheten att köpa till enstaka kanaler från 
29 SEK/styck per månad. 

4) Inga kort eller startavgifter kommer att debeteras den enskilde medlemmen oavsett 
vilket programutbud man väljer att teckna (tex om man vill betala för att ha LARGE istället 
för SMALL). För den som redan har ett COM HEM abonnemang så annulleras 
kortavgifterna med automatik from nästa kortperiod (dock sker ingen återbetalning av 
kortavgift) 

5) En förutsättning för att man ska kunna se de digitala kanalerna är att man har en 
digitalbox (fristående eller inbyggd i TV med CA-modul) som är godkänd för COM HEM. 
Genom avtalet kan Vindrosens medlemmar köpa en standarddigitalbox för 495 SEK (ord 
pris 995) till och med 2010-03-31. 

Mer information ska inom kort komma till respektive hushåll från COM HEM 

] 
Till sist... 

....vill vicevärden och styrelsen passa på att tacka Arne Glimberg (gård 5) för att han 
ställde upp med  verktyg, tid och handkraft när fastighetsskötarna missat datumet för 
nerklippning av buskar vid gård 4 och 5.  

...och vi vill också passa på att ge beröm till alla medlemmar som  vi (så här långt) tycker 
ha varit väldigt duktiga på att röja kring husgrunderna.  

 

Rötmånadshälsningar från styrelsen 

http://www.brfvindrosen.se/
mailto:vindrosenskontor@bolina.hsb.se
http://sovstugan.se/eskilstuna_rensa_fixa.htm

