
Vid tangenterna Petruska Rogmark  Öppet hus: sista helgfria onsdagen i varje månad 
Se även www.brfvindrosen.se  Telefon till vicevärd A-M Jönsson: 070-5511376 

VindrosenVindrosenVindrosenVindrosen----bbbbladet ladet ladet ladet     
 

Mars 2008 
 

Visst är våren på väg - 1 

Den bara trilskas och duperar oss med ett litet snöfall då och då. Så fort solen tittar 
fram mer på allvar är det dags att fundera på att olja in plank, sophus och carportar. 
Vår vicevärd delar som vanligt ut olja vid öppet hus i styrelserummet eller om du 
ringer och bokar tid för hämtning. 

� 

Visst är våren på väg - 2 

Och med stigande värme blir det allt fler barn och föräldrar som vill ut i solen och 
utnyttja vår fina lekplats på gård 6. Styrelsen inbjuder därför till en diskussion kring 
utformningen av sandlådeskydd (mot katter). Vill du vara med och tycka till och på-
verka så lägg en lapp med namn, telefonnummer och emailadress i vicevärdens 
brevlåda utanför styrelserummet på Båtbyggaregatan 160 senast den 11 april. 

� 

Visst är våren på väg - 3 

När det blir varmt och fint kommer även balkonglådorna fram och det är något som 
styrelsen tyvärr måste påtala varje år. För det är så att föreningen (dvs vi alla till-
sammans) hålls ansvarig och blir ersättningsskyldig om en balkonglåda (kruka eller 
liknande) faller ner och skadar sak eller person. Konsekvensen av en sådan hän-
delse skulle kunna vara så allvarlig att det inte duger att bagatellisera den även om 
man tycker att risken för att det ska inträffa är liten. 

Med andra ord är det inte tillåtet att montera balkonglådor, krukor eller liknande på 
andra och tredje våningens fasader eller balkongyttersidor. För allas gemensamma 
säkerhet och för föreningens ekonomis och goda anseendes skull. 

� 

Visst är våren på väg - 4 

Och när vi börjar fixa med krukor och trädgårdar så kom gärna ihåg att sopkärlen för 
trädgårdsavfall snabbt blir överfulla om inte klipp från träd och buskar klipps ner i 
mindre bitar. Vi kan tyvärr inte få tömning oftare än var 14:e dag.  

Och faktum är att årets första mördarsniglar redan siktats på området. Släng dem 
INTE i sopkärlen för trädgårdsavfall – de dör inte i komposthanteringen. Avlivning 
genom söndertrampning eller halvering med hjälp av t.ex spade är det enda riktigt 
effektiva.  

� 
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Mer information från styrelsen? 

Idag informeras Vindrosens medlemmar om vad som är på gång i föreningen via 
Vindrosenbladet, via hemsidan, via informationsblad inför speciella aktiviteter/ 
händelser, vid öppet hus i styrelserummet varje månad samt på den årliga stämman. 
Dessutom står vicevärd, gårdsansvariga samt enskilda styrelsemedlemmar gärna till 
förfogande och svarar på frågor vid behov. 

Det har nu framkommit önskemål till styrelsen om mer information till medlemmarna. 

För att på bästa sätt kunna genomföra detta behöver styrelsen få veta vilken typ av 
information våra medlemmar vill ha och i vilken form samt hur ofta. Lämna ditt förslag 
i vicevärdens brevlåda utanför styrelserummet på Båtbyggaregatan 160 senast den 
11 april. 

�  � 
 

Husses och mattes ansvar  

Varför har vissa hundägare så svårt för att plocka upp efter sina fyrfota vänner? 
Verkar det inte som om det blir sämre och sämre med det dessutom?  

Kan inte vi i Vindrosen som har hund, försöka bli ett föredöme för andra hundägare 
här på Ön?  

Och för den som eventuellt undrar – jo, plocka-upp-bajs-tvånget gäller året runt.  

�  �  � 
 

Avtal med Golvpoolen 

HSB Malmö har tecknat avtal med Golvpoolen som kan utnyttjas av både föreningar 
och enskilda medlemmar. Avtalet gäller material eller material inkl färdigt arbete och 
ger rabatter på upp till 15%. Kontakta Golvpoolen om du är intresserad. 

 

 

Glad Glad Glad Glad Vår!Vår!Vår!Vår!    
 
 
 
 

PS.  Uppdateringen av hemsidan ligger tillfälligt nere 


