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Besök av oönskade individer
Mängden besök av knarkande individer som lyckats ta sig in i våra trapphus har ökat markant. Det är
synnerligen otrevligt och platsen lämnas oftast nedgrisad med rester från knarkandet. Vi bedömer att dessa
individer kan ta sig in via dörrar som ej gått i lås, smiter in i samband med att någon går ut, rycker upp
dörren, eller medels ståltråd öppnar låskolven eller på något sätt har kommit över en lås-tagg. Styrelsen
uppmanar nu alla medlemmar att vara mycket observanta och inte släppa in någon som man inte känner
igen och dessutom kontrollera att portar stängs ordentligt och går i lås. Om en medlem har förlorat en tagg
ska denna information skickas via mail till styrelsen omedelbart. Fastighetsskötaren kommer nu att göra en
översyn av samtliga dörrar och bl.a förankra dessa bättre. Om man finner att någon sitter och röker i
trapphuset ser vi gärna att ni försöker avhysa vederbörande, alternativt ringa polisen. Polisen uppmanar oss
också att anmäla alla händelser. Den enskilde medlemmen kan göra denna anmälan alternativt informera
styrelsen så gör vi det. Styrelsen önskar under alla omständigheter få information. Polisen uppmanar oss
vidare att vi borde starta en grannsamverkan och därför efterfrågar vi nu medlemmar som är intresserade
av att ingå i en sådan – anmäl intresse till styrelsen. Det är en relativt liten insats som efterfrågas. Finns
ytterligare förslag från medlemmar på åtgärder så är styrelsen idel öra.
Frågor och funderingar
Kontrollera alltid på föreningens hemsida om du söker svar på någon fråga innan du mailar styrelsen. Den
övervägande delen av frågor från medlemmarna finns redan svar på hemsidan, under flikarna "Vanliga
frågor” respektive ”Information-Dokument-Stadgar".
Elscootrar
Dagligen blir vi uppmärksammade på felaktigt parkerade/slängda elscootrar i vårt område som utgör fara
och olägenheter. Våra medlemmar med synnedsättningar har stora svårigheter med dessa och redan har en
olycka inträffat. Åker du själv elscooter, var vänlig och parkera den i närbeläget cykelställ, så slipper
föreningen låsa in elscootern och kontakta uthyrningsföretaget för avhämtning.
Mata ej fåglar – de drar till sig råttor!
Det finns medlemmar som matar fåglar med fågelfrö och gammalt bröd – styrelsen har vid upprepade
tillfällen uppmanat att upphöra med matningen – fåglar och råttor gillar samma mat! Under 2021 har
föreningen lagt ner ca 350 Ksek på råttsanering och delvis renovering av två lägenheter.
Skräp
Vi har några medlemmar i föreningen som dagligen plockar skräp för att det ska se rent och trevligt ut, ett
stort tack till er! Samhall har också skräpplockning på schemat men behovet är stort då det fortfarande
slängs en hel del som blåser runt i området. Vi ber er alla att hjälpas åt att hålla rent och snyggt.
Och till sist….
Likt en årlig tradition påminner vi om att hålla koll på levande ljus så här års och att era brandvarnare
fungerar så att det inte sker en olycka!

….slutligen - God Jul och Gott Nytt År!
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