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God fortsättning på det nya året
Det nya året började som det gamla slutade – massor av blåst och
regn men så här långt sparar vi på snökontot.

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

Christian Hansen, ordförande
Torben Sten, vice ordförande
Christel Nielsen, sekreterare
Ingela Borsiin, ledamot
Hans-Lennart Göthrick, ledamot
Susanne Björkenheim, ledamot
Bengt Houltzèn, suppleant
Bengt Carlsson, suppleant
Sonya Nerhill, suppleant
Bo Westerlund, HSB-representant

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 köks-
vasken.
Tänk på att undvika allt för mycket fett i avloppet och att skölja
regelbundet med mycket varmvatten så att fett och annat upp-
löses 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,
miljövänliga lösningsmedel 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 både föreningens
ekonomi och den enskilde medlemmen för dyra kostnader för
rensning och att det i de flesta tillfällen är lägenhetsinnehavaren
som får stå för kostnaden.

Vänd!
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Hejdå julgran!
Som vanligt går det bra att kasta julgranen på boulebanan vid
gård 6 senast den 22 januari.

Vicevärd
Vicevärden Ann-Marie Jönsson låter hälsa att om man söker
henne i tjänsten, så ringer man på tjänstemobilen, telefon
0705-51 13 76.  På så vis kommer man även till hennes vikarie/
ersättare när hon inte är i tjänst på grund av t ex semester eller
annan frånvaro. Det går också bra att hälsa på Ann-Marie sista
helgfria onsdagen i varje månad på Vindrosens kontor, Båt-
byggaregatan 160.

Redaktion
Torben Sten och Hans-Lennart Göthrick ansvarar för förening-
ens kommunikation (hemsida, Vindrosenbladet m m).
Artiklar, kommentarer eller annat till Vindrosenbladet eller
hemsidan mottages gärna och kan skickas till antingen
vindrosenskontor@bolina.hsb.se, lämnas i föreningens
brevlåda (Båtbyggaregatan 160) eller mail till
torben.sten@bolina.hsb.se

Trivselgruppen
Du får löpande information under året om olika, trevliga
aktiviteter. Redan nu kan du boka in pizzakvällarna, sista
torsdagen i månaden från kl. 18 på Pizzerian på Ön.
Ingen anmälan.

 26 jan                23 feb              29 mars              26 apr

  Pizzakväll       Pizzakväll        Pizzakväll        Pizzakväll

 31 maj              28 juni

  Pizzakväll        Pizzakväll


