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Snart blir det ljusare!
Visst är det mörkt men förtvivla inte, snart blir det ljusare och till
dess kan man ju bara njuta och ”hygge sig” med stearinljus och
julpynt. Styrelsen tackar för året som snart gått och ser fram emot
nya utmaningar för det kommande året.
Vi hoppas på stor tillslutning på årsmötet den 8 december
kl. 19.00 i Folkets Hus, Linnégatan 61.

Och med tanke på vintern!
Glöm inte stänga vattenutkastare och koppla bort kopplingar
innan frosten sätter in rejält.
Under året påbörjades målning runt skorstenar, takrännor m m.
Detta arbete blir slutfört under nästa år då vädret blir varmare.

Brandinspektionsluckor
På plan två, över yttertrappan till vissa lägenheter, finns så kallade
inspektionsluckor i taket. Lagstiftningen kräver att utrymmet
ovanför inspektionsluckorna ska vara tillgängligt för brand-
personal och får absolut inte användas för annat ändamål.
Vid brand kan det bli katastrofala följder om inte brandpersonal
kan komma till. Med regelbundna mellanrum besiktigar brand-
myndigheten bl a dessa inspektionsluckor i vår förening.
Är inte allt som det ska är det föreningens styrelse som får ta det
juridiska ansvaret. Därför gör även styrelsen regelbundna
inspektioner.
Vid senaste besiktningen konstaterades att ett antal utrymmen
användes till förvaring av prylar och annat.
Utöver följder vid brand blir det även ekonomiska konsekvenser
för föreningen i form av böter. Hjälp därför styrelsen och därmed
oss alla att undvika böter och det som kan bli ännu värre vid
eventuell brand.
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Parkering
Tyvärr har styrelsen fått ett antal hänvändelser från medlemmar
som har svårt att backa ut p g a felparkerade bilar. Även klagomål
har framförts från medlemmar över att man inte respekterar
andra medlemmars parkeringsplatser - det sista tror man knappt
är sant!
På hela Vindrosens område gäller parkeringsförbud utom på
markerade platser. Detta för att säkra utrycknings- och service-
fordon (soptömning och snöröjning) fri passage.
Tänk på att olaglig parkering kan, utöver böter, få allvarliga följ-
der om t ex en ambulans inte kan komma fram i tid.
Vi uppmanar alla medlemmar att respektera gällande regler så att
myndigheterna inte behöver ingripa.

Insändare
Från Maria lgh 522 daterad 3 oktober kommer denna insändare
som propå till Helen Skölds insändare i förra Vindrosenbladet om
matning av fåglar. ”Låt inte soppåsen stå ute en längre tid utan
lägg den där den ska vara, i kärlen i soprummen”.........

...och redaktionen tillägger - ”tänk också på att sopa bort löv och
annat runt uppställda skåp, t ex under trappor m m för att minska
risken för möss, råttor och annat.

Träden som försvann
Som man kan se på Skvatterevsgatan och Lotsgatan har kommu-
nen tagit bort träden - ett beslut som föreningen inte blev infor-
merad om. Samma sak hände i vår grannförening. Tillsammans
med dem uppvaktar vi nu kommunen i ett försök att få dem att
ersätta träden med nya.

Anslagstavla
En ny, gemensam anslagstavla finns nu bredvid dörren till
”biblioteket” vid mangelrummet. Tavlan är främst avsedd för de
erbjudanden som skickas till föreningen och som alla bör kunna
ta del av. Titta gärna förbi och se vad som erbjuds!

Få Vindrosenbladet elektroniskt
Anmäl dig på: torben.sten@bolina.hsb.se
eller på hemsidan: www.brfvindrosen.se

Kalender
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