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Ytterbelysning till lägenheterna i markplan
I förebyggande syfte har styrelsen beslutat att sätta upp ytterbelysning på baksidan av
lägenheterna i markplan. Lamporna kommer att bli i samma stil som utförts i
grannföreningen GP2. Förhoppningsvis kommer detta att åtgärdas före sommaren.

En grannsamverkan har bildats i vår förening
Den 20 mars träffades cirka 10 personer från vår förening i möteslokalen för att diskutera
grannsamverkan. Jenny Olsson Nevelius delade den information från polisen, om vad som
krävs för grannsamverkan. Minimikraven är:
•
•
•
•

att man är vaksam (nyfiket vaksam och kontaktar polisen om något är misstänkt).
att man meddelar grannar, om man är bortrest mer än några dagar.
att man förvarar värdesaker på ett betryggande sätt.
att man försvårar för inbrottstjuvar genom förebyggande åtgärder.

Suzanne Marve Rapp har tagit på sig att vara kontaktperson via mail. Vill man vara med går
det bra att höra av sig till henne med mail och telefonuppgifter så kommer man med på en
telefonlista för att dela information sinsemellan.
Anette Forsman har skapat en grupp på appen SSF Grannsamverkan som heter Gåshaga
Pirar 3. Laddar man ner appen kan man enkelt gå in och söka efter Gåshaga Pirar 3 och fylla i
sitt namn, adress och mobilnummer och ansöka om att bli medlem. Ser man något märkligt
är det bra att förmedla, antingen till Suzanne Marve Rapp via mail eller telefon eller via
appen. Det är också viktigt att höra av sig till polisen.

Kontaktuppgifter, grannsamverkan
•
•

•

•

Polisen, akuta ärenden, som pågående brott ring då 112.
Misstänkt aktivitet mm i området, ring 114 14 eller kommunpolisen Peter Enell. Det
är ok att ringa, sms:a eller maila honom. Peter Enell, telefon 010-56 370 85,
mobil 070-895 19 27, peter.enell@polisen.se
Suzanne Marve Rapp är kontaktperson, hon samlar in och delar informationen via
mail och föreningsmedlemmarnas telefonlista.
Suzannes mobilnummer är 070-40 291 40.
Appen SSF Grannsamverkan – grupp Gåshaga Pirar 3.

Årsstämma på Pir 16
Vår årsstämma kommer att vara på Pir 16, torsdagen den 16 maj kl 19.00 sedan blir det
mingel i vår gästlägenhet där vi bjuder på snacks mm. Mer information kommer, men boka
gärna in dagen redan nu.
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