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Bortglömt på sopstationen

Inbrott

Du som glömt ditt skyddsgaller till bilen på sopstationen ombeds ta hand om det omgående.

Som tidigare meddelats i mailutskick så har en
fastighet drabbats av inbrott nu i veckan. Förra
veckan syntes ett par individer i trädgården på
en annan fastighet men flydde då de insåg att de
var iakttagna.
Två män, den ena klädd i en tröja med luva, observerades i trädgården men också i samband
med inbrottet. De har också synts på annat ställe
i området.

Sönderkört förråd
Onsdag den 26 juni sent på eftermiddagen körde
någon med en större skåpbil sönder förrådet på
Nkv 47 och smet. Bilen kom nedifrån gatan och
förflyttade hängrännan drygt en meter.
Kanske dags att kraftfullt begränsa möjligheterna till okynnestrafik i området?

Se till att inte lämna fönster eller dörrar öppna
eller olåsta om ni inte har direkt uppsikt över
dem. De här typerna verkar fullständigt orädda
och gör sina tillslag snabbt mitt på dagen.
Om du möter personer i området som inte verkar
höra hemma här så gör dom uppmärksamma på
att du sett dom och fråga gärna vart dom ska.
Till sist: Håll koll på grannarnas hus också.

Kraftringen och meddelande
om avbrott
För en tid sedan drabbades vi av ett avbrott i
värme- och varmvattentillförseln. En del av oss
fick SMS med meddelande om att avbrottet
skulle ske – men inte alla!
Det visade sig att vi som inte fick meddelande
inte hade kryssat i en ruta på Mina sidor hos
Kraftringen. Så ett gott råd är att gå in på Mina
sidor och markera att du vill ha meddelande om
eventuella störningar. Den här gången berodde
avbrottet på att man kopplade om ledningar. Det
har ju skett ganska omfattande ledningsarbeten
vid Nöbbelövs centrum.
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