Informationsblad december 2017
Kom och drick glögg med dina grannar och styrelsen den 3:de december!

Glögg med grannar och styrelsen
Söndagen den 3:de december klockan 15:30 är alla medlemmar hjärtligt välkomna till
föreningslokalen på Gallehusgränd 4 för att dricka glögg, träffa varandra och ställa frågor till
styrelsen.

Kom ihåg att släcka ljusen
Då vi under vinterhalvåret, och inte minst kring jul, tänder allt mer ljus i våra hem vill vi påminna om
vikten att släcka levande ljus innan man går i säng eller lämnar sin bostad. Förutom levande ljus kan
man med fördel sätta en timer på ljusstakar, julgran och annan belysning.

Bedragare i föreningen
En av våra grannar tycker det är OK att stjäla från oss andra. Detta sker genom så kallad
identitetsstöld där de sedan kan beställa t.ex. kreditkort i ditt namn och sedan låta dig ta hand om
räkningen.
Styrelsen tycker inte att detta är OK och vi samarbetar med polisen, det är genom detta samarbete
bevis säkrats som pekar på en granne.
Vi vill även be er att vara uppmärksamma på vad som sker vid brevlådorna, särskilt personer som
fifflar med eller uppehåller sig vid 'fel' brevlåda. Kontakta oss i Styrelsen i sådana fall så kan vi lämna
er helt anonyma ifall Polisen behöver informationen.

Slumpmässig kameraövervakning
På grund av ovannämnda brott samt det kaos som ibland uppstår i soprummen har Styrelsen
beslutat att vi när som helst kan sätta upp kameror på utvalda platser, då främst mot brevlådor och i
soprum. Inspelningarna kommer endast användas då något otillbörligt skett.
Då filmning ej sker där allmänheten har tillträde behövs inga tillstånd, dock måste medlemmarna
informeras vilket nu sker i detta infoblad.
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Newsletter December 2017
Come and drink glögg with your neighbors and the board on 3rd of December!

Glögg
Sunday the 3rd of December at 15:30, all members are invited to our common premises at
Gallehusgränd 4 to drink glögg and to meet each other and the board in case you have any questions.

Reminder – remember to put out your candles
During winter months, and not least around Christmas, we light candles in our homes. Please be
reminded to put out your candles before you go to bed or leave your home.

Frauds
One of our neighbors thinks it's OK to steal from others. This happens through so-called identity theft
where they can order e.g. a credit card in your name and then let you take care of the bill.
The Board does not think this is OK and we cooperate with the police, via this cooperation proof is
secured that points to a neighbor.
We would also like to ask you to pay attention to what happens at the mailboxes, especially those
who seems to monitor other members mailboxes. Contact the Board in such cases, we may leave you
completely anonymous if the police need the information.

Camera surveillance
Due to the abovementioned crime and the chaos that occasionally occurs in the garbage rooms, the
Board has decided that we can put cameras at selected locations at any time, mainly covering
mailboxes and garbage/recycling rooms. The recordings will only be used when something has been
done improperly.
Since nothing is recorded from where the public has access, no permission is required, but all
members must be informed. This is now done via this newsletter.
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