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Råd och tips i säkerhetsfrågor

Föreningens grannsamverkansgrupp har haft ett nytt möte vid vilket bl a en representant från
Närpolisen i Solna medverkade. Här vill vi ge en del tips till våra medlemmar:

Märkning

Det är viktigt att märka sina värdefulla tillhörigheter. De som är intresserade av att låna
märkningsutrustning kan skicka ett e-postmeddelande till vicevärden via vicevärdssidan på vår
hemsida eller lägga en lapp i dennes brevlåda (BA 69) senast fredagen den 14 maj. Skriv namn,
adress, tel ev e-mail och några alternativa datum som passar (märkningsutrustningen kan lånas 2
dagar i taget). Vicevärden gör sedan i ordning en lista och delar ut utrustningen.

Inbrottsskydd

Om man vill skydda sig mot inbrott bör man tänka på att insynsskyddade och öppningsbara fönster är
den klart dominerande ingångsvägen för tjuvar. 60 procent av inbrotten sker denna väg. Man kan
skydda sig genom att installera fönsterlås eller fönsterspärrar. De kan köpas hos låssmeder. Uppskattat
pris per tvåmeterslängd är ca 800 kr.

Viktiga kom ihåg!

- Vid pågående brottslighet - ring direkt 112!
- Vid väskryckning - ring direkt 112 eller länskommunikationscentralen 08-401 19 00.
- När Du upptäcker att Din plånbok har blivit stulen eller att bankkortet/korten är borta -
  "Det går fort för tjuven att länsa ett bankkonto"
  Därför:
a) Ring först och spärra bankomatkort hos resp bank
Du kan även ringa ett enda telefonnummer och spärra allt du blivit av med (t ex bankomatkort,
mobiltelefon, körkort, identitetskort) - ring Upplysningscentralen AB telefon 0900-101 20 30
(samtalet kostar 30 kr).
b) Gör sedan en polisanmälan genom
- Besök på en polisstation eller
- telefon till polisens växel 08-401 30 00 eller
- telefon till Solna Närpolis 08-401 34 00.



Bilinbrott

Vi har nyligen haft ett bilinbrott på den inre parkeringsplatsen. Var därför observant när du passerar
parkeringsplatserna, speciellt på kvälls- och nattetid.
 

Ordinarie föreningsstämma

Den ordinarie föreningsstämman äger rum den 10 maj kl 19 i Sfärens kapell, som tidigare meddelats.
Glöm inte att anmäla Dig till vicevärden senast den 6 maj.
 

Städdagen

Vi vill påminna om vårstädningsdagen lördagen den 8 maj mellan kl 10:30 och 12:30. Samling sker
vid statyområdet. Ingen föranmälan behövs.
 

P-plats vädjan

Ordföranden i Bergshamra Koloniförening vädjar till bilägare i vår förening, liksom till övriga brf i
närheten, att respektera att koloniföreningens parkeringsplats är till för koloniföreningens medlemmar.
 

Framtida kabel-TV

Föreningens IT-grupp håller för närvarande på att förhandla med olika leverantörer av TV och
bredband om olika tjänster. På föreningens hemsida finns en enkel enkät där IT-gruppen ber om dina
synpunkter på bl a framtida TV-utbud. Fyll gärna i den innan den 15 maj.
 

Tvättstugan

Vi påminner om att städa efter sig efter tvättning i tvättstugan. Vidare ber vi alla att undvika att tvätta
textil som kan orsaka allergiska besvär (t ex häst, hund) hos efterföljande nyttjare.
 

Tidningspapper är ej hushållssopor

Det kostar oss ca 6 000 kr per år att tömma ett enda kärl med hushållssopor. I vår strävan att minska
kostnaderna ber vi dem som t ex slänger tidningspapper bland hushållsoporna att istället slänga dem i
avsedda kärl i soprummen som finns i BA 49 och BA 175. Tömning av dessa tidningspapperskärl är
helt gratis för oss.
 

                                                                                                                                                                                                               
Hälsningar

Styrelsen
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


