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Information från Styrelsen, januari 2021  
Inbrott Tyvärr drabbades vårt område under julhelgen av inbrott. I en lägenhet tog man sig in 

genom att bryta upp altandörren på baksidan. I en annan slog man sönder glasrutan i det 

öppningsbara fönstret mot innergården. Vi måste alla hjälpas åt och hålla ögonen öppna. Om du ser 

ett pågående inbrottsförsök skall du ringa polisen på 112.  

Om du ser någon i området som du inte känner igen kan du titta personen i ögonen, vänligt säga hej 

och fråga om hen letar efter någon speciell adress. Då vet den som är här i oärligt syfte att den är 

observerad. Den som är här i annat syfte känner sig välkommen. Tala om för dina grannar om du 

reser bort och kom överens om att någon skottar undan snön när du är borta. Belysning med 

rörelsesensor och/eller sensor som går på när det är mörkt ute både på fram- och baksidan kan 

verka avskräckande. Tänk också på att den som vill göra inbrott inte vill bli sedd. En hög, tät grind 

på framsidan och mycket växtlighet på baksidan ger skydd mot insyn, men gör det också lättare för 

en inbrottstjuv att arbeta utan att bli observerad.  

Sopor Med besvikelse har vi sett hur kärlen för förpackningar har översvämmats och förpackningar 

lämnats på golven i våra sophus. Detta trots att det funnits gott om plats i containrarna på 

återvinningsstationen högst upp på Skogstorpsvägen. Det här är inte acceptabelt och vi upprepar 

därför vad vi skrev i infobladet före jul: Våra återvinningskärl har en begränsad kapacitet, så om 

de är fulla när du kommer med dina förpackningar ber vi dig gå upp med dem till 

återvinningsstationen högst upp på Skogstorpsvägen. Där lämnar du också alltid 

wellpappsförpackningar, andra större förpackningar och transportförpackningar. 

Återvinningskärlen är avsedda för förpackningar. Det verkar inte vara klart för alla att andra plast- 

och metallföremål än förpackningar inte skall lämnas i våra kärl utan på den mobila återvinnings-

centralen. Nyligen låg t ex en plasthink bland plastförpackningarna. Vi tackar de ansvarsmedvetna 

boende som såg till att den kom bort och lades på rätt ställe! Två gånger under den senaste tiden 

har vi drabbats av extra avgifter för sophanteringen. Ena gången på grund av att glasflaskor lagts 

bland pappersförpackningar och andra gången på grund av att tre bildäck lagts i grovsops-

containern. Vi kan förvänta oss en ny extrakostnad för julgranarna som har lagts i containern. Det är 

inte acceptabelt att vi alla skall drabbas av extra kostnader på grund av att ”någon” slarvar.  

Läckage i värmesystemet Som alla berörda är medvetna om har vi läckage i värmesystemet 

från den övre undercentralen. Detta gäller boende på Skogstorpsv 5 – 29 och Scoutv 2 – 90. Vi har 

hjälp av ett företag som är specialiserat på läcksökning, men tyvärr har vi ännu inte kunnat 

lokalisera läckan. Men det mesta tyder på att läckan inte finns i ledningarna inne i husen eller i 

kulverten under husen utan i kulvertarna som går mellan huslängorna. Vi jobbar hårt för att hitta 

läckan innan den blir så stor att det blir avbrott i värmetillförseln.  

Föreningslokalen Enligt pandemilagen begränsas antalet deltagare till max åtta personer vid 

privata sammankomster i lokaler som hyrs ut. Styrelsen har därför beslutat att föreningslokalen tills 

vidare endast kommer att hyras ut till sammankomster med max åtta personer.  
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