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Viktigt om ditt tv-utbud 

På grund av förändringar i avtalen mellan Com Hem och programbolagen så bytte kanalerna 
TV4 Plus och TV8 plats med varandra i grundutbudet från den första juli. Har du problem 
eller vill veta mer så ring Com Hems kundservice på 071-550000. 

� 

Ingen radon inom Vindrosen 

Radon är ett grundämne som när det sönderfaller bildar den radioaktiva gasen radon som är 
både lukt- och färglös. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som kan fastna på 
bl.a. damm- och rökpartiklar i luften. I förlängningen betyder det att radongasen kan följa 
med vår inandningsluft ner i lungorna. 

Radon finns i berggrunder och jordarter som innehåller uran och radium. I Malmö är 
markradonet inget större problem på grund av att berggrunden till stor del består av kalksten 
och jordarten till övervägande del utgörs av en tät lera. Fram till sjuttiotalet förekom även 
radon i lättbetong. 

Radon ingår i miljöbalkens krav på egenkontroll för fastighetsägare och föreningen har därför 
för säkerhets skull låtit göra en radonmätning på ett flertal olika ställen bland våra fastigheter. 
Mätningen kom fram till att det inte förekommer radon inom Vindrosen. 

� 

Källsortering av matavfall 

Styrelsen utforskar möjligheterna och lämpligheten i att föreningen ansluter sig till 
kommunens insamling av matfall för biogasproduktion. Det skulle innebära att vi får 
soptunnor för så kallat vått köksavfall i våra soprum. Styrelsen återkommer i frågan under 
hösten. Du kan tillsvidare läsa mer på kommunens hemsida: www.malmo.se > Miljö o hälsa 
> Källsortering o återvinning > Källsortering av matavfall. 

� 

Tack för visad hänsyn! 

Tack till alla er som flyttat in balkonglådorna till insidan av balkongräckena. Och till er som 
satte dem där från början.  

� 

Jord i trädgårdskärlen i soprummen – en dyr historia! 

Våra soptunnor med bruna lock är endast avsedda för nerklippt komposterbart trädgårds-
avfall. Det betyder att om vi slänger jord, krukor och stora grenar där så töms tunnorna inte 
av det ansvariga företaget och vi måste, mot ytterligare avgift, beställa extra tömning.  

Visst finns det bättre sätt att använda föreningens pengar på….  
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� 

Tilläggsförsäkring 

I september 2007 informerade styrelsen om att föreningen tecknat en kompletterande hem-
försäkring till varje lägenhet. Några medlemmar har hört av sig och vill att vi åter informerar, 
då det är många som missat informationen.  

När man bor i en bostadsrätt har man eget ansvar för bostadsrättens inre delar såsom 
tapeter, golv, sanitetsgods, köksinredning mm. Detta täcks inte av en vanlig hemförsäkring.  

Föreningen har därför tecknat en kompletterande försäkring i Länsförsäkringar för samtliga 
Vindrosens medlemmar, som täcker skador på dessa delar, upp till 500.000 kr. För att 
komplementet skall gälla måste man dock själv ha tecknat en vanlig hemförsäkring i valfritt 
bolag. Dock behöver den enskilde medlemmen inte betala någon eget tillägg för bostadsrätt 
på hemförsäkringen till sitt försäkringsbolag. 

� 

Mossa och alger på våra svarta tak 

I flera olika sammanhang har styrelsen fått förfrågningar om att taken kanske behöver 
rengöras från alger och mossa på några utsatta ställen. Efter att ha konsulterat proffs i 
frågan har styrelsen kommit fram till att man inte kommer att göra något åt saken. 
Takplattorna är gjorda för att tåla alger och mossa och tidigare erfarenhet visar att riskerna 
med spruckna takplattor och läckande tak är större än växtligheten.  
 

� 

Inget byte till föreningsägda elmätare 

Vid skilda tillfällen har medlemmar muntligen framfört frågan om ett gemensamt elavtal till 
några av styrelsen medlemmar, som därför initierat en sådan diskussion och undersökning.  

Ett gemensamt elavtal innebär att föreningen blir ansvarig för att ta in avgifter, läsa av 
elmätare, och i förekommande fall driva in obetalad räkningar. Därför har styrelsen kommit 
fram till att inte sluta något sådant avtal. Motiveringen till detta är att:  

• En elmätare som har kapacitet att läsa av samtliga bostäders elförbrukning, dvs en stor, 
skulle bekostas av föreningen. 

• Det administrativa arbetet med att läsa av och skicka ut räkningar, innebär ytterligare 
kostnader. 

• Och slutligen, att låta driva in obetalda elräkningar via inkasso innebär ännu fler utgifter. 

Kort sagt, styrelsen avråder ifrån att sluta ett sådant elavtal. 

 

� 

Extra medlemsmöte 

Styrelsen arrangerar gärna ett extra medlemsmöte under hösten om det föreligger behov och 
intresse för detta. Hör av dig med förslag och önskemål om ämnen som du vill att vi ska 
ventilera och diskutera inom föreningen. 

 

Fortsatt Fortsatt Fortsatt Fortsatt njuta av solglimtarnanjuta av solglimtarnanjuta av solglimtarnanjuta av solglimtarna!!!!    


