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Vindrosen-bladet  
 

Mars 2009 

] 
Sol och vår, grönt och varmt ! 

Omtänksamma människor sätter ut krukor med vackra 
blommor utanför våra Vindrosenhus. Detta vackra kan alla 
(helt gratis) njuta av – det kallas vardagslyx. När 
lökväxterna har vissnat kan man gräva ner lökarna i våra 
rabatter, för att åter kunna njuta av blommorna nästa vår. 
 

] 
Miljönyheter 

Nu kan alla återvinna sina uttjänta glödlampor genom att lämna 
dem i en behållare på ICA Maxi. 
Den plastkorg som medföljde papperspåsar för matåtervinning vill 
inte alla använda.  Den kan man istället lämna in till Vindrosens 
styrelselokal, eller kasta I plaståtervinningskärlet I soprummet. 
  

 

] 
Underhåll 

Det nalkas vår och det betyder att det är dags för det årliga 
underhållet av staket och plank. Det är också en av de aktiviteter 
under året där föreningen är beroende av hjälp från våra 
andelsägare. Vicevärd A-M Jönsson låter hälsa att hon har tagit 
hem olja till till uppgiften. Den finns att hämta i Vindrosens lokal 
efter överenskommelse. Ring (på 0705-551376) och avtala tid för 
avhämtning och planera in detta en fin vårdag. 
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”Till salu”-skyltning 
Det har uppmärksammats att mäklare ibland sätter skyltar i 
fönstren till lägenheter som är till försäljning. Eftersom det kan ge 
signaler om att lägenheter står tomma och inte är under uppsikt, 
vilket i sin tur kan verka inbjudande för inbrottstjuvar så vill vi att 
detta undviks. 
 

] 
Gaspannor igen 

I förra månadens blad informerade vi om den kommande 
besiktningen av gaspannorna. Detta arbete skulle redan ha 
påbörjats men har blivit försenat. Leverantören ber om ursäkt och 
arbetet väntas komma igång efter påsk. 

 

] 
Energibesiktning igen 

I förra månadens blad informerade vi om den kommande 
energibesiktningen som ska ske i vår. Här kommer en påminnelse 
om att lämna in formuläret som ni fått för att man ska kunna 
beräkna energiåtgången. 

 

] 
Översyn 

….och när vi ändå är igång med påminnelser så passar vi på att 
påminna er om att lämna in även det andra formuläret som ni fått, 
nämligen den årliga översynen av lägenheten.   

Många sotiga grillhälsningar från 
styrelsen 
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