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Sommargrillning söndagen den 2 juni kl. 14
Fyll i bif. anmälan och lämna i styrelsens brevlåda Båtbyggare-
gatan 160 (gård 3). Föreningen bjuder på korv och bröd. Medtag
själv dricka. Plats: Grillen vid lekplatsen på gård 6.
OBS! Ej vid dåligt väder.

Tomma oljeburkar
För er som oljar plank: De tomma oljeburkarna ställer var och en
in i sitt sophus. Vi samlar dem där, så att fastighetsskötarna sedan
gemensamt kan köra dem till återvinningen.
OBS!  det är ur miljösynpunkt förbjudet att lägga oljeburkar i
kärlet för plåt, även om burken är tom.

Biblioteket
Fler och fler använder Vindrosens bibliotek, vilket är jättebra!
MEN - det finns problem. Ett är att utrymmet egentligen är vårt
mangelrum och vindrosenbor ska fortfarande kunna använda
mangeln. Men det går inte, om bordet, som ren tvätt ska läggas
på, är belamrat med böcker och tidningar. Därför måste alla
bokälskare tänka till och hålla bordet rent.
Ett annat är att biblioteket begränsas till de hyllor som finns där
och just nu är de överfulla. Styrelsen kommer under sommaren
att sakta men säkert genomföra en gallring i hyllorna och kassera
böcker som funnits där länge. Samma gäller böcker som vi inte
tror har ett större läsvärde bland vindrosenborna. Tänk på att
böckerna ska vara av allmänt intresse, annars rekommenderar vi
tippen.

Inga tidningar
Vi tror heller inte på att ha en tidningshylla där det samlas en
massa genombläddrade mode-, inrednings- och teknikmagasin
som med tiden blir ganska gamla. De är nu slängda och tanken är
att inte ha en tidningshylla framöver.
Allt detta för att göra rum för fler nya böcker!
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Gård 6
Lekplatsen, gungorna, boulebanan,  bänkarna, grillplatsen m m
är gemensam för hela Vindrosen. Därför är även ansvaret för
att den är i bra skick gemensamt. En sak  skapar nu klagomål
och viss oro, nämligen killarnas fotbollsspel. Hårda bollar spar-
kas mot staket, flyger in på terrasser och slår sönder saker. Det
gör att mindre barn, som försöker lära sig sparka fotboll med
lätta plastbollar, blir skrämda och inte vågar vistas på gården.
Så ska det inte vara. I Vindrosens trivselsregler finns från början
att RIKTIG fotboll sparkas på de allmänna gräsytorna längs
vattnet.

Granatäppelträden
Gäller gård 6. Nu grönskar träden där som bäst, även de plante-
rade granatäppelträden längs gångarna. Styrelsen måste be
föräldrar att se till att barnen inte klättrar och klänger i dessa
träd. De skadas och bryts lätt, vaktmästarna har redan fått
staga upp ett par skadade träd.

Grillning på uteplatsen
Se till att lågor från grillen inte skadar eventuell balkong ovan-
för. Har hänt och kostar föreningen mycket att åtgärda.

Kommunens växter
Växterna utanför föreningens område får naturligtvis inte
grävas upp eller skadas. Om så sker riskerar föreningen bli
skadeståndsskyldig. Likaså får inte t ex studsmattor placeras
utanför tomt. År olyckan framme kan föreningen råka illa ut.

Inoljning av nyuppsatt staket
Vänd dig till vår leverantör Tofra för att få rätt bruna kulör på
oljan. Pigmentet heter Acomix Own Colors Tixett, men det
räcker att ni säger ni bor på Vindrosen så vet Tofra vilken kulör
som gäller.

Lån av en gästparkering
Grannföreningen får låna en av våra gästparkeringsplatser för
ett renoveringsarbete 20-31 maj.

Prylar under trapporna
Använd inte utrymmet under trapporna som upplag. Skapar
lätt irritation grannar emellan.

Ta del av informationen på vår hemsida
Besök www.brfvindrosen.se där du finner nyttig information.

Denna månads öppet hus (onsdag 29 maj)
är flyttad till torsdag 30 maj kl 19-20.


