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Vindrosen-bladet  
 

Juli 2009 

] 
Semestertider 

Då är vi inne i semestertider och det är dags att varva ned, koppla av och på 
riktigt ”skörda” av fördelarna med att bo ute på Ön. Författaren vill gärna 
tipsa om ett litet guldkorn. Ta och gå upp riktigt tidigt på morgonen när 
solen precis gått upp och ta en kort promenad runt ön för dig själv och se ut 
över ett spegelblankt Öresund och bara njut.  
Jag garanterar att det blir en fantastisk dag och att leendet på läpparna 
räcker ända till solen går ner på kvällen. 

 

] 
Bilvett! 

Vi vill uppmana alla boende i området om att iaktta stor försiktighet när man 
kommer med bil. Det finns små barn som bor och leker i området och var och en 
kan själv föreställa sig vilken tragedi det vore om någon skulle bli påkörd. Vi vill 
också informera om att hastighetsbegränsningen är 30 km/h i hela området. 

] 
Bollspel! 

Då författaren av detta blad har ett förflutet som fotbollstränare så är det 
underbart att se alla barn och ungdomar i området som (i dessa dataspelstider) 
ägnar sin fritid åt att odla sin talang och bollkänsla.  

För att inte någons framtida karriär ska tvingas att avbrytas alltför tidigt genom tex 
att man springer på en bil och skadar sig eller blir förbjuden av sina föräldrar att 
spela pga för höga kostnader för pangade glasrutor & repade bilar, så vill vi 
uppmana alla föräldrar att försöka styra ut bollspelandet mot våra öppna allmänna 
grönytor på ön. Genom denna enkla åtgärd räknar vi med att chansen är att vi får 
fram en ”ny Zlatan” här på Ön. 

 

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 

 

] 
Uppföljning efter brandinspektion 

I förra bladet informerade vi om att brandmyndigheten varit här och inspekterat. Vi 
fick generellt ett gott betyg och det är mycket glädjande att konstatera att 
medlemmarna har klart för sig hur man ska undvika att brand uppstår och hur 
man hindrar spridning.  
När det gäller kryputrymmena som finns ovanför takluckorna i entréerna på 
våning 2 så räknar vi med att de som eventuellt använde detta som 
förvaringsutrymme nu har tömt utrymmet. För allas säkerhets skull så kommer det 
dock att följas upp av styrelsen. Om det finns något kvar i dessa kryputrymmen så 
räknar vi med att det tillhör tidigare ägare och därför kommer det  att avlägsnas 
utan vidare förvarning. De som ev har glömt att tömma har fortfarande tid på sig 
till den 31/8. 

] 
Orientering på ön 

 
Malmö orienteringsklubb anordnar en tävling på ön den 21/7. Tävlingen är en 
deltävling i Malmö Park World Tour 2009 och mer information kan fås på 
http://www.mpwt.mok.nu/inbjudan.php?etapp=5  
Tävlingen är mellan kl 17.30-19.00 och området beskrivs:  ”Klurigt område 
inkluderande bostadsområde och grönområden. Joggingskor rekommenderas, 
torde gå bra med kortbyxor, ta långbyxor om ni är känsliga”.  
…undrar just om det är hundar ute på promenad som orienterarna är känsliga 
för.... 

] 
Hundägare 

 
Vi vill be alla Vindrosens hundägare att göra vad som står i er makt för att 
hundarna inte ska kissa på våra husgrunder. Hundar använder ju som bekant urin 
för att markera revir och då en hanhund har kissat på ett ställe så vill alla hundar 
som passerar också kissa precis där. Eftersom urin är frätande så sliter det extra 
mycket på husgrunderna på de ställen som hundarna kissar. 
 

Semesterhälsningar från styrelsen 
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