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Se upp för inbrottstjuvar!
Detta blad börjar nästan likna polisinspektör
Mats Backströms månatliga nyhetsbrev om
inbrottsstatistiken i Botkyrka. Dessvärre
gäller det enbart vår förening, och just nu
hus 17. Senaste inbrott skedde nyligen den
16 november, och dessförinnan den 12
november.
Det är två inbrott under en vecka!

Relativt fort ringde grannarna polisen efter
att man noterat misstänkt beteende hos två
män i hissen, samt underrätades vår
ordförande Dick så att han kunde plombera
lägenheten med lås och kedja.

Tyvärr blev båda inbrotten fullbordade.
Kanske kan vi hindra att tjuvarna hinner
nästa gång? Med lite tur kan polisen ta
tjuvarna på bar gärning. Så håll ögonen
öppna och tveka inte ringa polisen när du
ser något misstänksamt. Ring 112 och säg
att det gäller "pågående inbrott".

Hålet i gångbanan utanför tunneln
mitt emot hus 15 har sedan i höstas varit
anmält hos kommunen, men ingen vettig
återkoppling har skett sedan dess.
Styrelsen vill varna för att låta barn leka i
närheten tills hålet är täppt.

Höstmys och levande ljus Styrelsen
vill påminna om att kolla, eventuellt byta, batteri
i brandvarnaren, och att komma ihåg att släcka
ljusen innan du lämnar rummet eller lägenheten
nu när höstmys och advent närmar sig.

Garagebyggnaden...
Samfälligheten har inte lyckats besluta om
offerten för åtgärder som erjudits av
Riksbyggen, detta p.g.a tolkningsproblem av
alternativen. Rikard Ståhl, ombudsman för
projektet, har bjudits in till kommande möte att
förklara offerten för styrelsen.

Akta vinterhalka!
Minusgraderna är här och solen står lågt om
dagarna. Det korta dagsljus vi tacksamt får
njuta av gör att frost och is ligger kvar ibland
hela dagen på vår gångväg utanför husen. Nu
fattas bara lite snökaos så att vi förstår att
vintern är här. Så använd broddar, vinterdäck
till bilen, och var uppmärksam på underlaget när
du går ut. Vårt område underhålls denna vinter
av Villastaden Entreprenad, som vi tidigare haft
god erfarenhet med.
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