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Vårfint
Äntligen!!! kan vi börja olja plank, staket och annat ”smått”, som
tillhör våra lägenheter. Vi gör som tidigare: Vindrosen står för
oljan. Snittet brukar vara en burk per lägenhet och den oljan kan
hämtas ut från förrådet på gård 3 (mitt emot sophuset) nu på
lördag, 20 april, mellan klockan 10 och 11. Vicevärden Ann-Marie
Jönsson finns där då. Viktigast är att vi alla verkligen oljar in våra
uteträytor.

Det är även dags att olja allt brunt trä på lekplatsen, i pergolan
och runt boulebanan på gård 6. Det sker med gemensamma
krafter. Kolla med Ann-Marie samtidigt som du hämtar ut er
egen olja.

Säker lekplats
... är allas ansvar. Föreningen ser till att plastmattorna repareras
runt sandlådan och så fort vädret tillåter det - i maj - ska lekplat-
sen och ställningarna ses över, tvättas och målas. OBS! Då är
lekplatsen stängd.
Samma gäller när staketen och träytorna oljas. Band och plakat
talar om när det inte går att låta ungarna rasa ut där.

Måsar och trutar
... är en del av miljön i ett så havsnära boende som vårt. Men det
finns gränser för det naturliga och måsarna har börjat skräna och
försöka bygga bon på Vindrosen igen! Med start 8 maj kommer
Anticimex att plocka måsägg och ta bort bon regelbundet så
länge det krävs (under ca 14 veckor).

Vänd!
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Kajor och duvor
... gillar också Vindrosen. Boende har rapporterat, att dessa
fåglar plockar och drar ut isolering uppe under takskägget på
flera ställen på våra hus. En ny skadegörelse, som en följd av att
kajor och duvor parkerar sig här under den kalla årstiden. De
livnär sig på talgbollar som många hängt ut för småfåglar, och
skakar ner mat på marken ur fågelbord och holkar - har en
välmående tillvaro hos oss och kan strunta i att mat som faller
ner på marken - eller boende lagt ut - drar till sig råttor och
andra skadedjur.
En del boende på Vindrosen störs av dessa måsar och kajor mer
än andra och i så hög grad, att man vill att styrelsen förbjuder
all matning av fåglar på uteplatser och terrasser.
Miljöförvaltningen i Malmö tillråder inte matning av fåglar
inom bostadskvarter typ Vindrosen och lägger det yttersta
ansvaret för det på fastighetsägaren. Styrelsen har valt att lyfta
frågan så här, men problemet växer.

Nya blommor
... ska planteras ut på gårdarna 1-5 och det kommer nya blom-
lådor till cykelställen. Däremot har gatukontoret ännu inte fått
”tummarna loss” och planterat nytt på de ställen man somma-
ren 2011 fällde nära 30 träd längs Skvatterevs- och Lotsgatan.
Hittills har endast tre träd återplanterats.

Smutsiga handtag
... på soptunnorna. Känns det igen!? Så här skriver en långtida
Vindrosenbo till styrelsen:

”Varje gång jag besöker soprummet för att kasta mina
sopor upplever jag en frustration över att behöva ha plast-
handskar för att kunna öppna locken på soptunnorna. De är så
fruktansvärt SMUTSIGA. Var snäll och se till att de görs rena
omgående!

Vi har råd med att ha rent både i soprummen och på våra
gårdar, eller hur?”
En fråga av högsta rang för trivseln på Vindrosen. Så här är det:
tunnorna/containrarna tvättas och saneras i grunden två
gånger per år. Utöver det torkar vaktmästarna av kladdiga
handtag när det sopas i utrymmet. Resten är vi alla ansvariga
för. Ingen slänger väl sopor medvetet så att det rinner över på
handtagen!

Sommargrillning
Boka in söndagen den 2 juni kl. 14 för då blir det gemensam
grillning vid lekplatsen på gård 6. Mer information kommer
längre fram!

...och till sist
Tänk på att det inte är tillåtet att tvätta bilen på gårdarna
eftersom vattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna!
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