Informationsblad September 2018

Städdag 20 oktober
Lördagen den 20:e oktober är det dags för höststädning.
Mer information kommer inom kort.

Glöm inte extrastämman 11 oktober
kl 18:00 i Bergshamraskolans Aula.
Boka redan in datum - huvudpunkten blir ändringar i stadgarna.

Fönsterrenoveringen har börjat!

För de lägenheter som ingår i första etappen (Los. 32-40 samt Mårds. 3-21) kommer
man inför fönsterrenoveringen få erbjudande på övriga fönsterdetaljer så som
persienner mm. till reducerat pris.
Information delas ut av entreprenören Allt i Fönster.
Enligt preliminär plan genomför den andra etappen (hus E, F, J & G) 2019 och den
tredje och sista etappen (hus H, K & C) kommer äga rum 2020

Cykelrensning i oktober
Senast lördagen den 13 oktober ska alla cyklar (även barncyklar) vara märkta med
namn, efternamn samt lägenhetsnummer.
Buntband kommer att läggas ut i alla portar för att kunna sätta fast lappen ordentligt.
Omärkta cyklar kommer efter den 13/10 att frigöras från eventuella lås och
omhändertas.
Cyklar som tas bort av misstag kommer att kunna återfås mot beskrivning, detta ska
ske via mail till styrelsen.
Föreningen står inte för eventuellt uppklippta lås.

Uppmaningar
Felanmälningar sker till SBC och inte till styrelsen.
Porten får endast ställas upp vid in- eller utlastning. Utöver detta ska porten alltid
vara stängd, oavsett natt eller dag.
Balkonglådor ska placeras på insidan av balkongerna.

Grannsamverkan
Grannsamverkan din vän i mörkret!
Trygghet föder trivsel! Bara tillsammans kan vi stoppa inbrotten!
KOM SÖNDAGEN 16 SEPTEMBER!
TID: 14.00 - 17.00
Vi ses vid korsningen Mårdstigen-Lostigen, i närheten av flaggstången
Tillsammans med polisinspektör Kerstin Malm och polisvolontärer informerar vi om
Grannsamverkan.
Snacka med Jerry Elmqvist, Solnas kommunpolis om hur vi jobbar mot brott och stoppar
lägenhets-och källarinbrott, cykel- och bilstölder, förstörelse, brott mot äldre!
Vi måste alla vara aktiva för att Grannsamverkan ska bli effektiv!
Grannsamverkan minskar inbrott med ca 1/4 !
Målet är aktiva grannar och Grannsamverkan skyltning i hela stjärnhusområdet!
Tjuvar avskyr aktiva boende! De vill inte bli sedda, få frågor om vad de gör i vårt område.
Kravet för att få sätta upp skyltar i stjärnhusområdet är vaksamma och engagerade boende!
Idag är knappt 20% av hushållen engagerade i Grannsamverkan. Vi måste bli fler! Det krävs
kontaktombud för varje hus i samarbete med aktiva grannar. Ju fler vi är ju mindre jobb!
Minimikrav för Grannsamverkan. * Vaksamhet. Kontakta polisen*Tala om för grannen när
du är bortrest *Trygg förvaring av värdesaker * Förebygg i hemmet. För tips se
www.samverkanmotbrott.se Hundägare gå Noskurs! Kerstin Malm berättar mer.
Skynda, kom, engagera er! Det mörknar och inbrotten ökar. Men tillsammans hjälps vi åt!
Vi bjuder på kaffe med info!
Kika in i eller provsitt en riktig polisbil!
VÄLKOMNA!
GSV Brf Bergshamras kontaktombud/
Hasse, Åke, Annika, Lillemor, Victor, Marie, Amanda, Linn, Agnes
Styrelsen

