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Vi önskar alla gamla och nya medlemmar en god fortsättning på det nya året.
Styrelsen tar inom kort beslut om vilka åtgärder som kommer vidtas kring utökad säkerhet i
fastigheten. Vi har tyvärr haft ett flertal inbrottsförsök i området de senaste månaderna, tyvärr
även i vår förening och grannförening. Många av de har skett på dagtid.
För att försvåra för tjuvarna, släpp aldrig in någon okänd i trapphuset. Om någon du inte
känner igen ändå kommer in, var inte rädd att fråga vem denne ska besöka. Se gärna till att
porten går igen helt efter dig.
Koden till ytterdörr ska hållas hemlig i den mån det går. Dölj koden när du slår in den.
Vänligen informera även era barn om detta.
Var extra vaksam vid in- och utpassering i garaget. Stanna gärna till vid utfart och säkerställ
att ingen smiter in innan portarna stängts.
Håll ögonen öppna och hör av er direkt till styrelsen och/eller polisen om ni märker något
misstänkt.
Vi påminner det allra vänligaste om att alla trapphus och källargångar måste hållas helt rena
från cyklar, pulkor, växter, rullatorer och barnvagnar etc då dessa är utrymningsvägar vid
eventuell brand.
Alla dina ägodelar måste förvaras innanför din dörr eller i ditt källarförråd. Tyvärr gäller även
detta dörrmattor och kransar etc som hängs på utsidan av din ytterdörr (p.g.a. brandrisk).
På våra brandronder ser vi tyvärr fortfarande en del bråte. Dessa kan hädanefter komma att
slängas utan förvarning.
Använd gärna den mobila miljöstationen för allt grovavfall du vill bli av med.
Den kommer till Frösunda Torg varannan torsdag - på jämna veckor – kl. 1900-1930.
Helt gratis dessutom.
I våra soprum finns nu äntligen de efterlängtade matavfallspåsarna.
Pantsättningar behöver ej längre passera styrelsen utan kan skickas direkt till:
ABJ Boförvaltning (AnnSofie Stockman), Box 3041, 75003 Uppsala.
Har du frågor eller funderingar, gå in på www.frosundet2.se där du hittar mycket information.
Hittar du inte svar på dina frågor på hemsidan, vänligen maila eller ring styrelsen på:
info@frosundet2.se eller 08-122 04 160
Vänligen notera att dina frågor besvaras så fort som möjligt, men det kan ibland ta några
dagar eller veckor beroende på komplexiteten av din fråga.
Vissa frågor behandlas endast på våra månadsmöten.

