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Ny symbol för Vindrosen
Med detta exemplar av Vindrosenbladet är det premiär för vår nya
symbol för Vindrosen. Logotypen kommer att användas på brev-
papper, hemsidan m.m.

Felanmälan
Ska du anmäla fel på din bostad ska det framöver ske på
Sydsverige Entreprenad AB:s helpdesk på www.sydsverigeab.se
Klicka på länken Felanmälan och följ beskrivningen.
Att använda helpdesken är absolut det smidigaste sättet att
anmäla ett fel. Alternativt kan du ringa Sydsverige Entreprenad på
tel. 040-630 62 50 eller lämna ett brev i föreningens brevlåda vid
styrelserummet.

Kontroll av skyddsrum
Ann-Marie framför en hälsning till alla berörda medlemmar i
samband med kontrollen av föreningens skyddsrum.
”Det har varit ett stort jobb att förbereda inför skyddsrums-
kontrollen och jag är mycket tacksam för all den hjälp vi fick”,
säger vår vicevärd Ann-Marie. I föreningen finns fem skyddsrum
som myndigheterna har rådrätt över i tillfälle av krissituationer
och de ska med ca 10-15 års intervall besiktigas av myndig-
heterna.

Olja till plank
Nu är det dags att olja in staket och plank - vissa behöver det mer
än andra. Ta en kritisk blick på ditt eget plank. Och nu när du ändå
tittar, så kolla om växterna behöver en översyn.
Oljan kan hämtas hos Ann-Marie efter avtal på tel 070-551 13 76.
Som förra året står föreningen för kostnaderna för träoljan medan
medlemmarna själv ordnar penslar och arbetskraft.

Nyhet!

Vänd!



Stort tack
Ett stort tack till Anton Flink och Ann-Marie för att de ställt upp
och oljat in planken runt boulebanan och lekplatsen.
Det är insatser som dessa som gör det trevligt att bo i Vindrosen
och samtidigt hålls kostnaderna nere.

Försäkring
Några medlemmar har hört av sig angående bostadsrättstilläggs-
försäkring. Då man som bostadsrättsinnehavare måste komplet-
tera sin hemförsäkring, har föreningen (som tidigare meddelats)
tecknat en gemensam tilläggsförsäkring. Det är alltså inte nöd-
vändigt med egen tilläggsförsäkring.

Gårdfejardag
Kom ihåg och anmäl dig till den gemensamma städdagen/gård-
fejardagen den 13 juni - särskild information har delats ut.
Har du inte fått den kan du hämta den på www.brfvindrosen.se
Sista anmälningsdag är den 1 juni.

Nyckel upphittad
En gatunyckel är upphittad och kan hämtas hos vicevärden mot
beskrivning.

Dina synpunkter
Har du synpunkter, en trevlig historia eller en fråga du vill föra
fram som har med Vindrosen att göra, är du välkommen med dina
synpunkter. Skicka dem till Torben Sten, Skvatterevsgatan 21 eller
på mail torben.sten@bolina.hsb.se
Har du prylar du vill sälja är du välkommen med en ”annons” i
Vindrosenbladet - det är gratis för medlemmarna.

Vindrosen 15 år
Det ska vi fira den 11 september (boka in dagen - mer information
kommer).

Loppis
Grannloppis den 12 september (boka in dagen - mer information
kommer).
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Vindrosenbladet önskar alla våra läsare en trevlig och härlig vår
och försommar.
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