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Ordförande har ordet ……………

Fastighetsbesiktning

Det har snart gått en dryg månad sedan föreningens
städdag samt årsstämma gick av stapeln. Städdagen
var mer besökt - trots vädret - än föreningsstämman
vilket jag som ordförande ändå tolkar positivt.
Föreningen mår väldigt bra tack vare engagemanget
från alla medlemmar!

Vi har haft en besiktning av våra fastigheter
tillsammans med Fastum som är vår förvaltare. De
hade ett par punkter som vi bör tänka på samt åtgärda.

Vilka som sitter i styrelsen och respektive
styrelsemedlems uppdrag med kontaktuppgifter finner
du på anslagstavlan i entrén. För egen del är jag inne
på mitt nionde år i styrelsen och åttonde som
ordförande - stort stort tack för ert fortsatta
förtroende!

Alla dörrstopp vid våra lägenhetsdörrar måste kollas
regelbundet. Det vita ändstycket av plast spricker med
tiden och dörrstoppen kan då skada dörren.

Som ni säkert noterat så är marken efter
bergvärmeinstallationen helt återställd. Ett mycket bra
resultat. Även en del kompletterande
injusteringsarbete med själva bergvärmepumpen har
åtgärdats i undercentralen i 2:an. Nu hoppas vi att alla
barnsjukdomar är fixade. Det känns som vi är mogna
till att betala den delen av entreprenadsumman som vi
hållit inne, i avvaktan på att allt skulle bli klart.

Grannsamverkan

I skrivande stund så känns det som de åtgärder vi
vidtagit för att hålla måsar och trutar borta från vårt
område har lyckats. Förutom att vi haft en svävande
örn på ett spö vid en carport så har vi även låtit
preparera våra tak med ett ämne som fåglarna ogillar.
Dessvärre fick vi till slut ändå ett fiskmåsbo på taket
till carporten under de dagar som örnen var
nerplockad pga för stark blåst.
Nu tar vi snart semester och jag vill avslutningsvis
uppmana dig till att berätta för din granne att ha lite
koll på din lägenhet och omgivning medan du är på
annan ort. Tänk grannsamverkan!
Trevlig sommar!
Jan Järnstad

Givarsladdar till elektroniska termometrar får inte
hänga och pendla från fönstren. Putsen skadas i hård
vind.

Inget (växter/möbler/cyklar) får ligga an mot
putsfasaderna. Bollspel vid husen innebär också risk
för putsskador.

Slutligen lite information från Grannsamverkan.
Polisstationen i Jakobsberg har prel. öppet i sommar
(vecka 26 - vecka 33) tis. ons. samt tors. kl. 09.0016.00)
Årets fem första månader påvisar ett positivt resultat i
anmälningarna avseende bostadsinbrott i kommunen.
År 2014 hade vi 103 anmälningar, 2015 var det 90
stycken och hittills i år summerar vi antalet till 68
stycken. Vi får dock inte slå oss till ro med detta med
vetskapen om att hitresta konstellationer, under kort
tid kan ställa till siffrorna på kant.
Under dagtid kan man med fördel meddela eventuella
tips och observationer till Grannstöd, som står i
direktförbindelse med den lokala polisen. Grannstöd
kör på vardagar och kan nås på 070-763 35 45.
Avrundar med några kloka ord såsom: Töm bilen
själv! Lås fast din cykel med godkänt lås i ramen mot
fast föremål! Håll fönster och dörrar stängda när
angränsande rum inte är under uppsikt! Tala om för
betrodda grannar när ni reser bort och be om ett extra
vakande öga!
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Avslutningsvis vill jag tacka alla för Erat engagemang
med Grannsamverkan under de åren jag haft ansvaret
i Järfälla.
Tillsammans sänker vi brottsligheten och ökar
tryggheten!
Med förhoppningar om en skön brottsfri sommar!
Björn Svensson, polisinspektör
Kontakta Polisen:
Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden
Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill göra
en brottsanmälan, tipsa eller har frågor.
Anmälan i vissa fall kan även göras via Internet.

Styrelsemöten och stämmor


29/8 kl 19.00: Styrelsemöte



19/9 kl 19.00: Styrelsemöte



17/10 kl 19.00: Styrelsemöte



21/11 kl 19.00: Styrelsemöte



19/12 kl 19.00: Styrelsemöte

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen.
Ni som inte har lämnat e-mailadress: gör det till
peter.olausson@comhem.se
Styrelsen önskar alla en riktigt skön och solig
sommar!

