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Fimpar och snus
En av Vindrosens trogna läsare påminner om att cigarrettfimpar
och snusprillor inte just ”pyntar” området och att ”nerskräpning-
en” tycks öka på Vindrosen. Du som slänger cigarrettfimpar och
annat på marken ska kanske fundera på två saker – den ena är att
varje gång någon slänger något ifrån sig på marken, så ska en
annan plocka det upp – känns väl inte rätt och rimligt?
Den andra är att nedbrytningstiden för en filterfimp är drygt
10 år – tänkvärt!

Tänk på din granne – visa hänsyn
Visst är det härligt med en nyrenoverad lägenhet, nytt badrum
eller kök som gör det ännu mer trivsamt att bo i Vindrosen. Ibland
kan det bara inte gå tillräckligt snabbt att bli klar – men även om
det är bråttom, så tänk på dina grannar och tänk på att renove-
ring ofta ger anledning till mycket oväsen.
Kanske inte det mest trevliga att lyssna till på kvällen eller på
helgen när man ska vare ledig.
Det är faktisk så att det finns regler för när man får hålla på med
sådant. Om du går i renoveringstankar, så visa hänsyn mot dina
grannar när du planerar arbetets utförande. En bra idé kan vara
att avtala med grannarna när du hade tänkt sätta i gång.

Måsar
Under åren har styrelsen fått ett antal synpunkter angående
måsarna och deras sjungande/skrikande.
Som försök anlitades nu Anticimex till att plocka bort ett antal
måsbon, vilket de gjorde i vecka 20. Styrelsen avvaktar nu effek-
ten av insatsen innan beslut tas om mer ytterligare åtgärder.

Vårstädning
Det har inte varit möjligt att hitta ett lämpligt datum i år till vår-
städningen som vi brukar ha i juni månad bl.a. på grund av Kristi
himmelsfärdshelgen, nationaldagen, pingst och midsommar.
Ryktet säger dock att Trivselgruppen kommer att inbjuda till en
gemensam sommargrillning, så helt utan grillkorv
blir vi säkert inte.

➡Inte kul

➡Inte kul

Vänd!



Yttre besiktning
Måndagen den 20 juni, vid 18-tiden på kvällen, är det dags för
styrelsen att göra den årliga, yttre besiktningen – det brukar ge
anledning till många trevlige möten med medlemmarna,
något som styrelsen ser fram emot.

Barnböcker
Nu har barnen fått en egen bokhylla i biblioteket (mangel-
rummet) på gård 6. Har ni någon eller några barnböcker ni
”växt ur”, lämna dem gärna i biblioteket - kanske hittar ni sam-
tidigt några andra trevliga böcker att låna. Eller kanske har ni
en dvd eller cd?

Kalender
Som vanligt möts alla som har tid och lust på ”vår” pizzeria på
Ön sista torsdagen i månaden från kl. 18.00 - ingen anmälan!

30 juni              28 juli              25 augusti

Pizzakväll        Pizzakväll        Pizzakväll

Trevlig sommar!


