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Välkommen till september månads Vindrosenblad.
Det mesta av sommaren ligger bakom oss nu men vi kan fort-
farande hoppas på en trevlig och varm sensommar och en mysig
höst.
Denna månads utgåva har vi ”packat in” i vår nya välkomstmapp
som alla nya medlemmar får när de flyttar hit. Spara den - här
finns viktig information om föreningens verksamhet!

Gårdfejardag
Söndagen den 13 juni var det gårdfejardag med efterföljande
grillning. Vi fick bl. a. städat sophusen samt lekplatsen på gård 6.
Tack till alla som gav sig tid att hjälpa till och som tog del i ”efter-
festen” och gjorde dagen trevlig.

Gästparkering
På våra gästparkeringsplatser är det nu tillåtet att parkera i
4 timmar mot tidigare 2 timmar.
På www.brfvindrosen.se/vår miljö/parkering hittar du en översikt
över våra gästparkeringar.

 Lägenhetsregistrering
Registreringen från Lantmäteriet är nu klar och rapporten går att
läsa i föreningslokalen på vicevärdens ”öppet hus” sista helgfria
onsdagen i varje månad kl. 19-20.

Gaspannor
Kom ihåg att regelbundet kontrollera vattentrycket i din gas-
panna. Är du osäker på hur du gör, är du välkommen att fråga
vicevärden.

                                                                                                                                  Vänd!
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Plantering
Pynta gärna med extra växter på våra gemensamma ytor – men
kom ihåg att alla planteringar under trappor m.m. ska vara i enbart
krukor, som lätt går att ta bort ifall man mister intresset för att
sköta dem eller flyttar ifrån föreningen - i annat fall kommer
föreningen att få stå för kostnaderna. Därför är det inte tillåtet att
ta bort plattor eller anlägga rabatter direkt på plattorna. 

Insändare
Från Helen Sköld, lgh 622 kommer denna insändare, daterad 13
juni om matning av fåglar:
” I all välmening matar våra boende fåglar på olika sätt. Jag tror att
detta skapar en sanitär olägenhet genom både måsar och duvors
nersmutsning och ohyra, samt att även möss tager vara på fågel-
maten och sen letar sig in i våra förråd. Jag menar och tror att fåglar
behöver bara matas under vintermånaderna.”

Ta gärna del i denna debatt eller ta upp andra teman genom att
skicka din mening till Vindrosenbladet, Torben Sten
torben.sten@bolina.hsb.se
Du är också välkommen till att annonsera i Vindrosenbladet om
du tex har prylar till salu, önskar att starta en Bouleturnering
eller…..

Biblioteket
Vindrosens bibliotek har öppet alla veckans dagar, dygnet runt.
Biblioteket hittar du i mangelrummet på gård 6 och din bostads-
nyckel ger tillträde. Själv har jag passat på under sommaren att
hämta semesterläsning och kan bl.a. varmt rekommendera
”Storm över Frankrike” av Iréne Némirovsky.

Årsstämman
är den 8 december och även om det är lång tid till dess så är du
välkommen redan nu att skicka in motioner som du vill att stäm-
man ska behandla. Sista dag för inlämning av motioner är 8 veckor
innan stämman, dvs. den 8 oktober.

Kom ihåg Vindrosenfesten den 11 september och loppisdagen
dagen efter.

Kalender
   11 sep     12 sep     30 sep     28 okt     25 nov       5 dec           8 dec

 15-årsfest     Loppis      Pizzakväll  Pizzakväll  Pizzakväll       Glögg          Årsmöte

Ta en titt i kalendern och om du har lust - ta del i någon av Trivsel-
gruppens aktiviteter.

Fest
Glögg

Möte

Pizza
Loppis


