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Grillning
Grillsäsongen är snart igång och då också frågan om hur, var och
när man får grilla i föreningen. Några speciella regler för hur grillen
ska se ut finns inte utan här gäller sunt förnuft och att det är vars
och ens ansvar att ha grillen under uppsikt. Man får ju inte grilla så
att det stör grannar eller skadar föreningens egendom. Viktigt är
att man släcker ordentligt och inte kastar aska bland soporna så
att brand uppstår. Utnyttja gärna vår gemensamma grill vid lek-
platsen på gård 6.

Gemensam grillning och grannloppis
Årets gemensamma grillning sker den 15 juni på gård 6 och grann-
loppisen sker som tidigare i september - så börja samla. Närmare
information kommer senare.

Hundar och katter
Det är inte trevligt om hundarna lyfter på benen kring våra träd-
gårdstäppor eller katterna nyttjar barnens sandlådor. Även här
gäller det sunda förnuftet hos ägarna - för allas trivsel.

Fågelmaror
Först var det måsarna… och Vindrosen har i ett par års tid låtit
Anticimex plocka måsägg, för att få ner störande skrin och mås-
spillning på balkonger. Men när måsarna blir färre är det andra
som tar över kalaset! Nu är det kajorna… en betydligt svårare
plåga. Kajor är rädda för måsar, men tar nu för sig. Uppe under
taken i våra hus, under takrännan och mellan tegelväggen, finns
nät för att stoppa fåglar att bygga bon. Men på den sista biten ute
vid husgavlarna och längst inne i hörnen saknas nät. Där parkerar
sig nu kajor och bygger bo och vi har en ny sanitär olägenhet på
gång. Därför kommer Anticimex även att plocka ner bon och sätta
nät, där de upptäcks. Anmäl per mejl till styrelsen VAR ni se att
kajor bygger bon. Det finns ofta skräp och fågelspillning nedanför.
Och lägg inte ut mat till fåglar. Det finns det tillräckligt av runtom
Vindrosen.
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