2019-02-26

Nyhetsbrev från Naturvetaren 1 – februari 2019
Hissincident
En incident i en hiss inträffade sorgligt nog förra veckan, där ett litet barn var inblandat. Som ni alla känner
till kan man hålla handen eller något annat i dörröppningen så att inte hissdörren stängs. Det lilla barnet
försökte hålla dörren öppen för sina föräldrar så att den inte skulle stängas. Men hissdörren stängdes och
den lilla handen kom i kläm. Föräldern lyckades få upp dörren turligt nog. Tyvärr är detta något som kan
inträffa och det är verkligen otur, men det kan hända om det är ett litet föremål som kommer i kläm och
som hissens sensorer inte känner av. Man ska därför inte lämna barn eller djur utan uppsikt i och kring
hissarna. En extra genomgång av hissarna med leverantören är beställd i februari.
Grovsoprummet
Vi alla måste hjälpas åt att ta ansvar för att grovsoprummet sköts. Så är det inte idag. Du kan hjälpa till att
öka trevnaden och hålla kostnaderna nere genom att:
- Plocka upp saker från golven och lägg i rätt behållare.
- Överfyll inte eller ställ saker på golvet.
- Ställ inte grovsopor i källargångar eller på andra ställen.
- Kasta endast tillåtet avfall.
- Ha sönder/vika ihop kartonger.
Lekplatser
Föreningen har haft genomgång när det gäller lekplatser av en konsult och fått förslag på
förbättringsåtgärder. Det som nu är på gång under våren är att nya gunghästar (en eller två) sätts upp i
stora sandlådan och nya gungor sätts upp vid lilla sandlådan.

-

Polisen varnar för falska telefonsamtal
(information från Norrmalmspolisen – Grannsamverkan)
Många förlorar pengar när de i telefonsamtal övertalas att lämna ut koder eller att logga in på sin bank.
Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig. Lämna aldrig ut
koder eller andra känsliga uppgifter till någon, någonsin.
Lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på
Om du drabbas eller misstänker bedrägeri - Kontakta din bank
Polisanmäl alltid, ring 114 14 eller besök polisen
Ta stöd av personer i din närhet
Sprängningar på Lappkärrsberget
Den 8 januari påbörjades sprängningsarbetena för nyproduktionen av de nya studentbostäderna på
Lappis. Det är längst bort på Lappis vid garaget som fanns förut. Sprängningarna kommer att utföras
under måndag till fredag, mellan klockan 08.00 och 17.00 och pågå till slutet av februari.
Föreningsstämma
Vi kan meddela att ordinarie årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 21 maj kl.19.00. Kallelse delas
och mailas ut i god tid.
Vänliga hälsningar
Styrelsen brf@naturvetaren.se

