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Inbrott i hus

Rensning nästa vecka

Så har det hänt igen – inbrott i hus mitt på ljusa dagen. Tjuven bröt sig in genom fönster på entrésidan!

Dags för säsongens andra rensningstillfälle kommande vecka. Containern töms en första gång under
onsdagen och finns sedan tillgänglig till och med
helgen därefter.

Området är mycket ödsligt under dagtid. Det är därför önskvärt att alla som är hemma är uppmärksamma på personer som rör sig i området och inte ser
ut att höra hit. Heja på dem, notera eventuella bilnummer och råka gärna ta en bild i området där vederbörande finns med.

Slangning av bensin har också förekommit.
Sätt in bilen i garaget då så är möjligt och hjälp till
att hålla uppsikt på parkeringarna!

Stege på vift
I det gemensamma förrådet finns två stegar som kan
lånas. Den lilla stegen har vid senaste användandet
blivit försedd med en överdel som hör till en mindre
stege. Vi är tacksamma om den som hade stegen ser
till att rätt del finns i förrådet. Ta kontakt med Kristina Svensson, Fhv 64, som är ansvarig för förrådet.
I fortsättningen ska lån av stege bokas hos Kristina som har nycklar till de lås som håller stegarna på plats.

Varutransporter inom området
Varubilar har vid flera tillfällen underskattat sin storlek och fastnat i något utskjutande förråd med omfattande skador som följd. Detta skedde senast för några
veckor sedan.
Om ni ska ha leverans av skrymmande föremål så
klargör för leverantören att det normalt inte går att
köra in i området. Det är i regel de mindre varubilarna med stort skåp som brukar haverera.
Om det trots allt är nödvändigt att ta in en sådan varubil så måste den lotsas hela vägen in och ut!
Tyngre varubilar får under inga omständigheter
köra i området då detta äventyrar vår fjärrvärmeanläggning

Byte av sand i sandlåda
Den nordöstra lekplatsen (område D) är mycket populär bland våra yngsta innevånare. Vi kommer därför att byta sanden i sandlådan vid kommande rensning.
För att göra plats för ny sand ska befintlig sand köras
till de andra lekplatserna (gunggroparna) samt användas för att fylla ut ojämnheter i gräsmattor etc.
Detta kommer ske senast vid rensningen den 20 maj.
De fastighetsägare som behöver sand kan från
och med nu och fram till den 19 maj hämta sand i
sandlådan på område D (Ta inte ur gunggropen!).
Den 20 maj ska den nya sanden köras på plats. Alla
rensområden förväntas delta i transportarbetet.

Recept på färger
För att området ska behålla sin charm är det viktigt
att man håller sig till den ursprungliga färgskalan när
fastigheterna ska målas.
Färgleverantörerna har bytt maskiner för pigmentering vilket har inneburit att alla gamla blandningsrecept inte längre gäller. Färger enligt det nya systemet
har nu provmålats och de nya recepten finns hos
Nordsjö (till höger om apoteket vid COOP). Säg att
Du kommer från Ståndskallet så får Du dessutom
normalt 20 % rabatt!
Recepten kommer också finnas på vår hemsida
www.standskallet.se

Grannar mot brott
Var uppmärksam, heja på folk och notera konstigheter. Om Du råkar ut för något så informera styrelsen
så att vi kan meddela övriga fastighetsägare!
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