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Inbrott på Ön
Vi vill uppmärksamma dig på att det förekommit ett antal inbrott-
och inbrottsförsök inom föreningen under senare tid. Tjuvar tycks
också rekognosera inom vårt område.

Därför uppmanar vi dig att se över ditt inbrottsskydd. Tips på bra
åtgärder finns t ex hos försäkringsbolagen och Stöldskydds-
föreningen.

Undvik att förvara saker utomhus som kan underlätta för tjuven.
Stegar ska t ex inte stå framme!

Var uppmärksam på om det rör sig okända personer inom före-
ningen. Meddela polisen och styrelsen om händelser som kan
knytas till inbrott eller dylikt. Kontaktuppgifter till föreningen
hittar du på www.hsb.se/malmo/vindrosen/kontaktuppgifter

Grannsamverkan är ett bra sätt att försvåra inbrott. Tala gärna
med dina grannar, inte minst om du ska resa bort. Skaffa en post-
låda som är låsbar och töms regelbundet och se till att din bostad
inte ser övergiven ut.

Växter och ogräs
Vi påminde i förra Vindrosenbladet om att klippa växter som
hänger ut över allmänna ytor. Har du inte gjort det, är det lämp-
ligt nu eftersom midsommar passerats och då avtar växtkraften.
Ogräs bekämpas bäst manuellt dvs tag bort för hand. Vi har en
policy i föreningen att inte använda gifter på våra gemensamma
ytor och därför är det bäst för miljön om du undviker ogräsmedel
i din trädgård.
Det viktiga är att ta bort ogräs vid husgrunderna då det skadar
dem. Var dock särskilt försiktig om du t ex använder trimmer eller
gasol då den nya grunden är känslig för åverkan.

Trädetaljer och plåt
Tänk på att ett enkelt och bra sätt att rengöra trädetaljer och plåt,
om de blivit gröna av mossa, är att använda några droppar disk-
medel (ex Yes) i ljummet vatten som tvättmedel.
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Tvättar bilen
...gör man inte på sin uppställningsplats. Om man gör det,
rinner förorenat vatten ner i brunnarna och ut i dagvatten-
ledningarna som i slutändan mynnar i våra vattendrag. Och det
strider ju mot föreningens miljömålsättning.

Gästparkeringarna
Dessa får inte användas till ”andrabilen” utan är, som namnet
antyder, avsedda för gäster.

Tips för bättre motion
En av våra medlemmar i föreningen har givit ut en bok där han
beskriver En Svensk Klassiker - en triathlon uppdelad under året
med skidåkning, som det extra svenska utöver det internatio-
nella med simning, cykling och löpning. Genom denna sprid-
ning över året blir man stimulerad till att kontinuerligt hålla sig
igång. Vill du veta mer om hur dessa berättelser kan inspirera
till träning, deltagande i lopp och ta del i denna folkrörelse, kan
du kontakta Klas Borges på Lotsgatan 143.

Markiser och skydd
Föreningen har beslutat rekommendera några olika färger när
det gäller markiser och andra skydd. Kontakta vår vicevärd
Ann-Marie Jönsson tel 0705-51 13 76 om du står i begrepp att
skaffa sådana - så får du mer information.

Kalender

  26 juli          30 augusti      9 september   27 september

  Pizzakväll       Pizzakväll      Grannloppis       Pizzakväll
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