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Nu har det gått två år
För två år sedan oljade de flesta sina staket med den
nya oljan som man lovade skulle hålla i just två år. Och
det har den gjort. Därför är det dags att ännu en gång
olja in staketen. Även nu väljer vi ”två-års-oljan”.
Du kan redan den 2 april hämta ut din olja hos vice-
värden som finns på plats vid soprummet på Gård 3
mellan kl. 10-11.
Har du inte möjlighet då, går det även bra att hämta den
när det är öppet hus i styrelserummet sista helgfria
onsdagen i månaden mellan kl. 19-20 (Båtbyggaregatan
160, Gård 3).
Många staket har blivit gröna, speciellt på staketets
norrsida. Ett tips är att först tvätta det med algtvätt, låta
det torka och sedan olja (då håller inoljningen bättre).
Algtvätt kan du köpa i färgbutiker och byggvaruhus.

Flagnande plåt
Nu är dags att ta hand om problemet med den flagnan-
de plåten. Det är ett omfattande arbete som vi beräknar
kommer att löpa över tre år. Närmare information läm-
nas inom kort i ett ”Vinrosenblad Byggspecial”.

Fågelproblem
Företaget som ska utföra plåtrenoveringen har även fått
i uppdrag att se över vinklar och springor vid taken och
sätta nät för att göra det svårare för måsar och svart-
fåglar att bygga. Arbetet utföres med lift.
Anticimex ska som vanligt hålla koll på fågelbon under
vår och sommar.

Farligt Avfall-bilen
Finns torsdagen den 11 maj på Lidl:s parkering
(Limhamn) kl. 16.30-17.30. Mer information på sysav.se



Gemensamma förråd
En del av våra gemensamma förråd börjar se skräpiga
ut. Plocka bort prylar som inte ska vara i förrådet typ
byggmaterial, bilstolar, trädgårdsmöbler m m.
Förråden är bara avsedda för cyklar och barnvagnar.

Vår lekplats
Ett företag har fått i uppdrag att se över vår lekplats på
Gård 6 så att den uppfyller gällande lagar och säker-
hetsföreskrifter. Under arbetet kommer delar av lekplat-
sen att stängas av.

Erbjudande från Tofra Färg
Oljan till våra staket köper föreningen på Tofra Färg ,
Gustavsgatan 34 här i Limhamn.
I samband med detta erbjuder Tofra ett penselset för
75 kr till våra medlemmar.
Lämna nedastående kupong
i butiken.

Kupong Tofra Färg

Lämna kupongen i butiken så får du köpa ett
penselset för:

75 kr
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