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Besöksparkering
!
!
!
En gäst till en som bor i området hittade denna lapp på sin bil på parkeringen:
!
!
Det som står på!denna lapp är helt
! mot det som sagts
felaktigt och bryter
! det informationsblad
på årsmötet samt
!
som delades ut i!början av året.
!
!
Gästen blev illa!berörd av det hela eftersom hen inte !gjort något fel enligt
! på parkeringen.
de skyltar som finns
!
!
! en dåligt stämStyrelsen ser allvarligt på detta tilltag, som endast bidrar till att sprida
! skriva lappen helt anonymt och inte ens
ning bland de som besöker oss. Att dessutom
!
våga stå för sin åsikt är helt oförsvarbart. !
!
!
Vi undanber oss denna typ av lappar i framtiden.
! Om du har något problem med någon
! så kan du kontakta styrelsen så kommer
som parkerar på samfälllighetens parkeringar
!
vi att ta hand om det på ett korrekt sätt.
!
!
!
!
!
! och sprida glädje.
Låt oss gemensamt visa omtanke mot varandra
På så sätt kan vi alla få !en
!
!
!

!
Tjuvar i området

!

Nu när det börjar gå mot mörkare tider så ökar också inbrotten.
Vi har nyligen haft inbrott både i ett hus och i en bil som stod i
garaget. På grund av detta är det viktigt att vi alla hjälps åt.

!
•
•
•
•

!

Var observant om du ser personer som hänger eller går runt.
Undersök om du hör ett larm, gå dit och kolla.
Larma ifall du ser ett pågående inbrott. Hellre en gång för mycket än för lite.
Se till att din garageport är stängd och låst.

Normalt säger polisen att man inte själv skall ingripa, bara larma och observera. Men om tjuvarna märker att de är upptäckta brukar de dra öronen åt sig.

!

Om vi hjälps åt så blir vårt område än mera säkert än idag!

Underhåll av garagen

!

Med anledning av ovanstående dåliga nyhet om inbrott i en bil i ett garage
är det tråkigt att informera om att ett antal lås på garagen har gått sönder.
Tyvärr är våra garage så gamla att det inte längre finns reservdelar, så det
kan ta lite tid innan det blir fixat, men vi gör vårt bästa att lösa alla problem som dyker upp så snart som det går.
Om du upptäcker något fel på ditt eller någon annans garage, tveka inte att
meddela styrelsen så vi kan låta åtgärda det.

Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i styrelsen genom att besöka oss eller skicka ett mail. !
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