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God fortsättning på det nya året
Det nya året började som det gamla slutade – massor av snö och frost.
Mer om detta senare.

Ny styrelse
Efter stämman har den nya styrelsen konstituerat sig som följer:

Nils-Erik Sköld ordförande för 1 år
Torben Sten vice ordförande samt ansvarig för kommunikation för 1 år
Ulla-Britt Larsson sekreterare för 1 år
Hans-Lennart Göthrick ansvarig för studie-och fritidsverksamheten för 1 år
Ingela Borsiin och Christian Hansen ansvariga för ekonomifrågor för 1 år
Bo Westerlund HSB-representant
Ej beslutande:
Bengt Houlzén suppleant
Annika Hammar suppleant
Johan Månsson miljöansvarig  för 1 år, suppleant

Snöröjning
Snön har ställt till med mycket besvär och stora utmaningar med snöröj-
ning. Vicevärden och medlemmar av styrelsen har fått många klagomål
om snöröjningen och självklart lyssnar vi till dem – men vi får också be
om förståelse för att vi inte kan göra individuella insatser som t ex att
röja framför bilar eller ta bort snöhögar som skymmer för utsikten.
Ansvaret för snöröjning åvilar olika instanser. Kommunen ansvarar för
röjning på våra gator, Vindrosen för trottoarer och på gårdarna. Trappor
och vägen till brevlådan är den enskildes ansvar.
Hur ofta vi ska röja snö är en fråga om ledig kapacitet och ekonomi. När
vintern är som nu är det ont om ledig kapacitet och även om vi vill, går
det inte alltid att beställa extra skottning. Snöberedskapen bevakas av
ett externt företag som i sin tur informerar snöentreprenörerna om hur
läget är runt i staden och var det behövs skottas. Entreprenören i sin tur
rycker ut enligt dessa informationer. Vi kan inte beställa röjning på en
exakt tid, utan får röjt i tur och ordning. I bland skottas det kl. fem på
morgonen, ibland på förmiddagen. Detta är anledningen till att man kan
tro att det inte är skottat och, fram för allt, att snön får ligga kvar med
det besvär det innebär.
På styrelsemötet den 10 januari beslutades, nya och förhoppningsvis
mer kraftfulla insatser. Framöver bevakar medlemmar av styrelsen på de
enskilda gårdarna snö- och issituationen under dagen och vid behov



beställes extra skottning (om det går att få tag på). På så vis hoppas vi
att undvika det massiva lager av is vi har upplevt på det senaste. Skulle
isbildningar trots detta förekomma, har vi beslutat (undantagsvis) att
frångå föreningens policy att inte salta och sätter in med saltning när
läget är extremt.

Öppet hus
Öppet hus är p g a semester flyttad från 26 januari till onsdagen den
2 februari kl. 19.00 -20.00.
OBS! Ann-Marie hälsar och ber att du inte ringer hennes privata mobil-
telefon utan i stället använder  journumret som är 0705-511 376.
Just nu befinner sig Ann-Marie på semester i utlandet och att ta emot
samtal från Sverige kan bli mycket dyrt – så snälla du som kanske har fel
nummer inlagd i din telefon, ändra till ovanstående nummer.

Sopor
Under helgdagarna fick vi inte tömt sopor som vanligt – anledningen
var för mycket snö, is och felparkerade bilar! Vi ber våra snöröjare om
bättre snöröjning runt sophusen och uppmanar samtidigt till att inte
parkera på ställen där det inte är tillåtet. Det sista är på vissa gårdar ett
större bekymmer än på andra och det är styrelsens ansvar att parke-
ringsreglerna respekteras, båda av hänsyn till sophämtning men speci-
ellt med hänsyn till utryckningsfordon. Om det inte blir en förbättring
måste Parkering Malmö utöka bevakningen.
Styrelsen måste även påminna om att det inte är tillåtet att ställa sopor
utanför kärlen. Det åligger lägenhetsinnehavaren själv att ombesörja att
sådana grovsopor som inte ingår i källsortering, lämnas till återvin-
ningscentral. Våra soptömmare befattar sig inte med detta. Det är
styrelsens ambition att vid högtiderna jul, nyår, påsk och midsommar
beställa extra tömning av sopor, glas, kartonger m m så att sophusen
kan framstå som rena och fräscha.

Stopp i avlopp
Under senaste tiden har vi upplevt ett flertal stopp i köksavlopp. En
trolig orsak är fett från t ex julskinkan som har sköljts ut i köksvasken.
Tänk på att undvika allt för mycket fett i avloppet och att skölja regel-
bundet med mycket varmvatten så att fett och annat upplöses och inte
ger anledning till proppar. Vidare att ett par gångar under året rensa
vattenlåset i kök och badrum.
På bland annat Comfortbutiken i Limhamn går det att köpa olika, miljö-
vänliga lösningsmedel och som är bra att rensa med då och då.
OBS! Det är absolut inte tillåtet att använda t ex kaustiksoda, då det
fräter på plaströren!
Tänk på att regelbundet underhåll sparar båda föreningens ekonomi
och den enskilde medlemmen för dyra kostnader för rensning och att
det i de flesta tillfällen är lägenhetsinnehavaren som får stå för kost-
naden.

Hejdå julgran!
Som vanligt går det bra att kasta julgranen på boulebanan vid gård 6.

Trivselgruppen - Mötesplats Vindrosen
Torsdagen den 27 januari träffas vi åter på Pizzerian på Ön från kl. 18.
Trivselgruppen kommer inom kort att sända ut mötestider för våren.
OBS! Pizzerian har numera fullständiga rättigheter för öl och vin.


