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I detta Nyhetsbrev finner du lite information och samtidigt vill
vi i styrelsen önska er alla en underbar sommar
Inkomna synpunkter
Vi har fått in flera klagomål att bilar
tvättas inom Samfälligheten. Dessutom
att man använder rengöringsmedel både
till fäljar och till bilen som därför spolas
ut i dagvattenbrunnarna. Resultatet blir
att allt följer med dagvattnet rätt ner i
Nolån. Sen tidigare har vi ett beslut att
tvätt av bilar eller fäljar inte får
förekomma på våra gångvägar eller på
parkeringsplatserna. Det är endast tillåtet
i spolhallen där det finns oljeavskiljare.

Skrivelse till Kommunen
På årsmötet beslutades att styrelsen skulle
kontakta Kommunen avseende komplettering
av farthinder på Skräddaregårdsvägen samt
undersöka vilken planering Kommunen har
ifall krisen kommer.
Vad gäller krisplan finns redan idag
information på Kommunens hemsida.
Gällande ytterligare farthinder på
Skräddaregårdsvägen mellan befintligt
farthinder och busshållplatsen har vi tillskrivit
Kommunen och begärt komplatteringar.

Snart startar asfalteringsarbetet i grupp 3 och 5
I slutet av juli startar en del förberedande arbeten inför asfalteringen som sedan sker i
augusti. Det gäller t ex vissa grävningsarbeten. T ex ska asfalten skäras bort i direkt
anslutning till tomtingångarna och garagen. Det är därför viktigt att ni håller koll på när dom
arbetar på er gård, att garageportar är öppna och att ingen bil står i garaget. Om vi i styrelsen
får uppgift när det är aktuellt kommer vi givetvis sätta upp lappar på garagen. På grupp 5
(Bjälkvägen) är det någon fastighets häck som växer ut en bit över asfalten. Denna måste
klippas in för att vi ska kunna asfaltera. Kontrollera därför att det inte är din häck som måste
klippas.

Tips inför en trygg semester
Ska du resa bort? Oavsett om du planerar kortare utflykter eller att resa
utomlands finns det en del saker att tänka på för att förhindra inbrott och
få en tryggare semester.
Plocka undan stegar och andra redskap

Allt fler inbrott sker via övervåningen. Om du har en stege – se till att plocka bort eller låsa fast den så
att den inte kan användas som hjälpmedel vid inbrott. Lås även in dina verktyg och andra redskap
Tänk på vad du säger i sociala medier

Ska du resa bort och vill dela med dig av dina bilder? För att förebygga inbrott – se över dina
sekretessinställningar eller vänta tills du kommer hem med att publicera dina bilder.
Berätta för grannen att du är bortrest

Ska du vara borta länge? Be en granne att hänga tvätt i din trädgård eller låt lite av din egen tvätt
hänga kvar.
Lämna disk kvar på bordet

Visst är det skönt att komma hem till ett städat hem, men låt det vara lite rörigt. Lämna gärna lite disk
kvar på diskbänken och lägg ut ett par leksaker i trädgården – det kan avskräcka tjuven.
Be någon att tömma din brevlåda

En proppfull brevlåda antyder att det inte är någon hemma. Be någon att tömma den åt dig när du är
bortrest eller införskaffa en brevlåda med lås.
Förvara inte dina värdesaker synligt

Låt inte datorer, surfplattor och andra värdesaker ligga synliga i ditt hem. Sovrum är ett av de
vanligaste rummen där inbrott sker – undvik att förvara värdesaker där

