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Nu ökar vi tryggheten i området

Revisorssuppleant Ann-Britt von Schedvin

För att få en tryggare och säkrare miljö i vår Samfällighet har Styrelsen valt att gå med i
Grannsamverkan. Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och
Polisen/Kommunen/Stöldskyddsföreningen. Grannsamverkan gör bostadsområdet mindre
attraktivt för brottslig verksamhet. Detta göres genom ökad uppmärksamhet bland de boende.
Till detta nyhetsbrev har vi bifogat en informationsfolder och på varje grupp har det uppsatts
en större skylt som visar att vi numera är med i Grannsamverkan.
Vad behöver du som boende göra?
Det finns inga som helst skyldigheter för någon av de boende att behöva patrullera eller något
annat. Det enda vi önskar är att alla inser vikten av att ansluta sig. Ju fler vi är i vår Samfällighet
som registrerar sig i vår grupp ju fler blir vi som gemensamt tar ett ansvar för vår gemensamma
trygghet.
Hur gör du?
I din telefon laddar du hem appen Grannsamverkan (Finns för både iOS och Android). Du
öppnar sedan appen och registrerar dig. Därefter väljer och ansöker du att gå med i gruppen
Erikstorps Samfällighetsförening. Ett meddelande skickas då till våra två kontaktpersoner som
beviljar dig inträde. Du kan alternativt skicka ett meddelande till styrelsen via vår hemsida
(www.erikstorp-bollebygd.se) och ange din e-postadress, så bjuder vi istället in dig till gruppen.
Vad kan du använda appen till?
Dels finns det många goda råd, men framförallt kan du själv tipsa/upplysa eller få
tips/upplysningar från andra i gruppen när man uppmärksammat något. Du kan skriva
meddelanden i gruppen: I gruppöversikten, tryck på ”Chatt” . Den tar dig till en sida där du kan
skriva med resten av gruppmedlemmarna och lägga upp bilder om du tex uppmärksammat
något/någon som du tycker kan verka underligt eller som du vill varna övriga boende för.
Vi hoppas att du även vill bidraga till att så många som möjligt av oss vill vara med för att öka
vår gemensamma trygghet.

Ytterligare info om bytet av
garageportar
Vi kanske var lite otydliga i vår tidigare
information om vad alla måste göra i
sitt garage innan portarna monteras.
Jag tror alla uppfattade vad som
behöver göras gällande flytt av
strömbrytare och ev. elkontakt.
Däremot har några uppfattat att man
behöver rensa allt som eventuellt ligger
på loftet i garagen. Så är det INTE.
Det som ligger på loftet ska inte störa
monteringen. Däremot måste det vara
fritt och rent 3, 5 meter in i gargaet
under de träbjälkar där nuvarande
portar och belysning är monterad.
Allt detta ska vara klart i samtliga
garage (Grupp 1-3 i februari och
Grupp 4-5 i september)
Ett litet tips gällande belysning i
garaget.
En fördel med de nya garageportarna
är ju att man inte behöver gå ur bilen
när man ska köra in. Då kan det ju
kännas lite onödigt att behöva gå ur
bilen för att tända inne i garaget. Det
finns enkla och billiga lösningar för
detta. Antingen skaffar du en lampa
med rörelsedetektor som du bara
ansluter till ett eluttag (kostar mellan
150-300 kr eller så later du någon
elbehörig ansluta en rörelsedetektor till
den befintliga belysningen i garaget.

Årsmöte i mars
I år kommer vårt årsmöte
att ske på Gaddenskolan
den 4 mars kl 19:00

Snöröjning
I år sköts snöröjning och
sandning av en ny
entreprenör. Vi hoppas
detta kommer bli bättre än
föregående år. Genom det
nya avtalet har vi i
Samfälligheten lyckats
pressa kostnaderna
ytterligare.

Styrelsen vill önska alla
en riktigt GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR

