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Information från styrelsen

Misstänkt inbrott visade sig vara utbrott . . .
Under morgonen och förmiddagen den 12 januari gjordes flera anmälningar till styrelsen om att
garageporten stod öppen och att det förmodligen hade varit inbrott i garaget igen.
Misstankarna visade sig vara felaktiga. Efter samtal med UNA-portar och dess servicetekniker på
plats i garaget kunde vi konstatera, att någon ringt till UNA-portar tidigt på morgonen och anmält
att porten inte gick att öppna. Något senare började samtalen komma in till styrelsen med anmälningar om att porten stod öppen.
Anledningen till att porten inte gick att öppna berodde på att en sladd i portmotorn lossnat och
förorsakat ett driftstopp. Troligtvis har då någon boende, som haft bråttom ut ur garaget på väg till
arbetet, fått ett utbrott och tvingat upp porten så att den så kallade medbringaren på motorn brutits
sönder med den följden att porten nu inte gick att stänga.
Porten är nu reparerad och styrelsen kommer genom UNA-portar att sätta upp en enkel och tydlig
instruktion om hur man kan öppna porten utan skador vid driftsstörningar.
. . . Men fick ändå stöld och skadegörelse som följd
Under tiden som garageporten stod öppen, passade tyvärr någon på tillfället att ta sig in i det öppna
garaget och stjäla ett överdrag till ett elfordon samt fordonets batterier. Vid tillgreppet klipptes
kablarna till batterierna av. Det inträffade belyser vikten av att garageporten hålls hel och stängd så
att obehöriga hindras från att komma in i garaget. För att öka säkerheten i garaget utreder styrelsen
nu möjligheterna att installera larm i garaget.

Elavbrottet gav oss en tankeställare
För några dagar sedan drabbade ett elavbrott Stockholms södra förorter. Elavbrottet fick bland annat
till följd att våra lägenheter, trapphus och övriga utrymmen i husen mörklades samt att hissar,
kodlås och garageport slutade att fungera.
Händelsen gav nog oss alla en tankeställare om hur sårbara vi är när eltillförseln slutar att fungera.
Styrelsen kommer därför att ta fram en åtgärdsplan för hur vi t ex ska göra utrymningen via trapphusen säkrare, hur vi ska lösa tillträdet till garaget under avbrottet liksom öppnandet av garageporten.
Ett tips, som kan underlätta tillvaron något för dig och din familj vid ett strömavbrott, är att ha en
eller flera ficklampor med fungerande batterier lätt tillgängliga i lägenheten.
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