ROSENBLADET
Mobila Miljöstationen
.var här 1 April – nästa gång den kommer är efter
sommaren den 5 Augusti!
Som boende blir man lite trött när det finns de som
ställer ut elsopor utanför sopskåpen när miljöstationen
inte är öppen! Senast miljöstationen var på plats, så hade
någon ställt ut en trasig(?) kaffebryggare vid sopstället
vid 7:an en vecka innan och en TV, samt radio dök upp
veckan efter det att miljöstationen varit på angiven plats.
Vem tror man tar hand om dessa sopor?? ”Någon”????
Denna gång förbarmade sig Kalle och Benny över dem
och tog hand om dem. STORT tack till Kalle och Benny.

Uppställning av ytterdörr
… är bara tillåtet om du har uppsikt över dörren.
Tyvärr händer det att boende kommit till dörren och
funnit att den står öppen utan att det har varit någon i
närheten. SNÄLLA – se till att stänga dörren efter er,
det finns till och med angivet i ordningsreglerna att
dörren skall hållas stängd (regel 2 punkt a). Att
ytterdörren hålls stängd är viktigt ur brottssynpunkt,
annars får tjuven ett gyllene tillfälle att komma in i våra
hus. Även uteliggare och andra oönskade kan då komma
in, vilket vi haft problem med innan det elektroniska
låssystemet monterades.

Sopor i & utanför port
Det är absolut förbjudet att lämna sopor i anslutning till
våra portar och trapphus. Tyvärr verkar inte alla förstå
det utan behagar lämna elsopor, plastsopor och annat där
– och tror att ”någon” annan ska plocka undan. Det finns
klart angivet på fd grovsoprumsdörren vad som gäller
Det ser väldigt tråkigt ut när det kommer besökare och
ger föreningen ett sopigt och ”sjaskigt” intryck. Vänligen
följ de regler som finns!!

Vårens Städdag 19 Maj
Städdagen förlöpte som vanligt med sedvanliga
deltagare. Vart tog alla andra vägen?
Tack till alla som var där och såg till att vår förening är i
toppskick igen.
Kanske någon vill börja tänka på att inviga den
nyanlagda gräsmattan vid 7:an med ett knytkalas efter
sommaren??
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Renovera Badrummet?
Nu kan du som planerar att renovera ditt badrum
påbörja ditt planeringsarbete.
Obsevera att du måste ansöka hos styrelsen och att den
som gör jobbet måste vara behörig samt följa de regler
som föreningen har bestämt.
Ansökningsblankett och regler finns hos styrelsen och
även på vår webbsida.
Blankett och regler är till för din egen säkerhet!
Glöm inte bort de parkeringsregler som finns i vår
förening. De finns angivna i föreningens
ordningsregler. De gäller även för de entreprenörer
som anlitas för arbeten i husen!

Nya medlemmar i föreningen
Familjen Al-Sammarai: 7:an 3 tr från 2 April
Vi hälsar dem hjärtligt välkommna till vår förening.

Mycket buller
Det har varit ganska ljudligt i våra hus ett tag nu.
Alla renoveringar och ombyggnade som pågått/pågår
har gjort sitt till.
Hoppas att det blir lite lugnare under sommaren, så vi
alla hinner njuta av den!
Vi misstänker att lugnet bara är skenbart, i höst drar
säkert ett antal renoveringar igång igen

Våra hus förvaltas av TEOGE.
Kontaktuppgifter TEOGE
Felanmälan: 08-410 828 50
Felanmälan har öppet: 08.00 – 16.30
Övrig tid jour: 08-410 828 50
Mailadress till Felanmälan: info@teoge.se

SOMMAR 2013
Nu när sommaren är så gott som här, tänk på att:
 Håll extra uppsikt över okända personer i
portarna.
 Se till att posten inte syns utifrån. Om du är
bortrest – beställ tillfällig eftersändning,
lagring av post eller be den som vattnar dina
blommor att ta hand om posten.
TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN
info@vinterrosen.se
www.vinterrosen.se

