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Februari 2009 
 

] 
Då var det slutet av februari (tom början av mars) och ännu 
ingen vår i sikte. Men den kommer nog i år också. 
Informationen denna gång består mest av notiser av det 
kortare slaget. 

] 

Ytterbelysningen 
Inom kort kommer ytterbelysningen att bytas ut mot nya kåpor i 
aluminium av ”ögonlocksmodell” så att ljuset blir avskärmat något. 
När det gäller allmänna ytterbelysningar så kommer det inte vara 
något ögonlock på dessa för att lysa upp mer. 
 

] 

Gaspannorna 
Nu är det snart dags för ny besiktning av gaspannorna. Det kommer 
att komma ut ett formulär till varje lägenhet där man i förväg ska 
notera om det är något problem med pannan. Vi i styrelsen vill 
uppmana alla att fylla i det formuläret så att man vid servicen kan 
åtgärda detta vid servicetillfället. 

 

] 

Hemsidan 
Vi arbetar med att hitta en bättre lösning vad gäller hemsidan. 
Styrelsen har en  bestämd uppfattning om att en levande och bra 
hemsida är ett måste för att sprida information och skapa 
engagemang och gemenskap bland Vindrosens medlemmar. Vi 
hoppas och tror att en ny hemsida kommer att komma upp inom 
kort. Exakt datum kommer att meddelas när arbetet är klart. 
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Lekplatsen 
Den årliga besiktningen av lekplatsen kommer att ske under Mars 
månad 

] 

Energibesiktning 
I enlighet med gällande lagstiftning ska föreningens bostäder 
energibesiktigas. Detta är redan i gång och förväntas vara klart 
under våren. 

] 

Måsfritt 2009 
Det kommer att sättas upp ”kinahattar” där hängrännorna går ner i 
stuprören för att undvika att måsar bygger bon där. Detta görs både 
för att vattnet ska ha fri passage och  som ett försök att minska 
antalet måsar i närområdet. Så om ni ser folk som flyger omkring i 
sky-liftar utanför fönstren så är det för att de monterar dessa 
”kinahattar”. 

] 

Trivselgruppen 
Trivselgruppen har rivstartat och har redan hunnit med ett flertal 
arrangemang i år med bra uppslutning. Styrelsen har godkänt att 
trivselgruppen sätter upp en anslagstavla och en bokhylla i 
mangelrummet.  

] 

Soprummen 
Styrelsen är mycket glad över att kunna meddela att Soprummen 
ser bättre ut än tidigare. Vi är också mycket glada över att 
medlemmarna tagit till sig den nya informationen om sorteringen av 
matavfall och plast så snabbt. Alla som redan nu källsorterar sitt 
matavfall och all plast får därför en guldstjärna (virtuell) och resten 
hoppas vi hänger på. Nu kör vi vidare på detta ”framgångståget” 
och därför uppmanas alla att bryta sönder sina kartonger så att de 
blir platta och fina och tar minimalt med plats. Som alla vet så 
kostar det pengar och framför allt koldioxidutsläpp när man ska 
hämta soporna. Därför känns det ju lite onödigt om inte dessa kärl 
är packade så optimalt som möjligt. 
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