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] 
Pingst! 

Då var det redan pingst och därmed snart semestertider. Styrelsen vill passa på att 
önska alla semesterfirare en trevlig semester! Författaren av detta blad vill också tipsa 
om möjligheten att ta en löprunda från ön längs Ribersborg och tillbaka – en nätt 
runda på ca 10 km som kan vara en trevlig kontrast till hängmattan under semestern. 

 

] 
OBS Viktig information angående underhåll!! 

Det har tidigare upptäckts att husgrunderna (dvs den delen som finns nedanför teglet) 
på några av våra fastigheter har sprickor och behöver repareras, putsas och målas. 
Omfattningen är olika beroende på skadornas art och storlek. Styrelsen har under 
våren undersökt alternativen och på slutet har det gått mycket fort. Redan 1 juni 
kommer den valda entreprenören att starta arbetet och det planeras att pågå till och 
med Vecka 41 (11/9). I korta drag betyder det följande för medlemmarna: 

• Det ska först göras en förhandsbesiktning av samtliga husgrunder för att 
bedöma vilka husgrunder som är i behov av en renovering. Till denna 
förhandsbesiktning (som startar 1/6) krävs det att varje bostadsrättsinnehavare 
har ombesörjt att det är undanröjt så att man kan komma in till husgrunderna. 

• Beroende på vad besiktningen visar så kommer vidare information att lämnas 
direkt till berörda lägenhetsinnehavare. 

• Man kan komma att utsättas för buller, sandrök och uppställning av maskiner i 
närheten av ens bostad under denna period. Slipnings och blästringsarbete 
kommer att påbörjas efter kl 0800 på förmiddagarna. Vi vill också påminna om 
att hålla fönster och dörrar stängda när arbetet sker runt sin egen bostad för att 
slippa dra in slipdammet. 

• Arbetet kommer att ske etappvis för att minimera olägenheten för varje 
bostadsrättsinnehavare. 

Anledningen till att detta arbete görs nu är att …... 

 

 

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 

] 
Brandinspektion 

Vi har haft brandmästaren här för inspektion och han var i stort sett nöjd med vad han 
såg och berömde föreningen och dess medlemmar. Särskilt i förråden tyckte han var 
rent och snyggt jämfört med många andra ställen. Han hade dock några påpekanden 
som vi har valt att informera om: 

• Man kan se en lucka i taket i entren mellan lägenheter på våning 2. Det är inte 
tillåtet att förvara något i de kryputrymmen som finns ovanför den luckan.  

• I entren till lägenheter på våning 2 finns ett utrymme som tillhör respektive 
lägenhet eller delas av flera lägenheter. Här brukar de flesta göra det trivsamt 
och fint. Glöm inte bort att vid eventuell sjukdom/skada så är det bra om 
ambulanspersonal snabbt kan få upp en bår i detta utrymme. Om det är för 
trångt och för mycket av fasta möbler så kan det innebära ett problem. 

• Gasoltuber ska förvaras under trygga förhållanden och får ej förvaras i 
förråden.  

• Brandfarliga vätskor får ej lämnas i soprummet 

• Grillning är som bekant tillåtet i vår förening. Brandinspektören informerade 
dock om att tändvätskor är den absolut största risken vid grillning. Vi vill därför 
uppmana alla grillmästare att undvika alla former av tändvätska i samband med 
grillning och i stället använda el-gafflar för att tända grillen. 

] 
 

Blommor och balkonger - igen 
I förra bladet informerades alla om att blomlådor ska sitta på insidan av 
balkongräcket. Vid vår årliga besiktning så kunde vi se lägenheter där det hängde 
balkonglådor på utsidan. Vi påminner därför om detta igen.  
Samtidigt passar vi på att påminna om det självklara ansvar som varje 
lägenhetsinnehavare har gentemot sina grannar när det gäller växtligheter. Häckar, 
blommor och/eller gräs som man har planterat eller tagit över ska hållas efter på ett 
sätt att det inte växer in på grannarnas tomt och skapar olägenheter. Detsamma gäller 
självklart växtligheter som växer mot gemensamma innergårdar, parkeringsplatser 
etc. Vi hoppas att alla medlemmar har klart för sig vad som är ens ”egna” yta, vad som 
är ”andras” utrymmen och vad som är våra gemensamma utrymmen och att man  
respekterar och inte tar i besittning det som inte är ens egna. 

 
 

 

Sommarhälsningar från styrelsen 

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

