
majroparken 1
1 Dörrförsäljare

Den senaste tiden har försäljare som ringer på 
dörrarna och vill sälja säkerhetsdörrar, cirku-
lerat i föreningen. Försäljaren inspekterar den 
befi ntliga ytterdörren och erbjuder att sälja en 
ny bättre dörr. De fl esta tackar nej och stänger 
dörren men mannen har fått den information 
han behöver. Det styrelsen misstänker är att 
mannen eller männen bara är ute efter att samla 
information om dörrarnas säkerhetsstatus för 
att senare göra ett ev. inbrott. Man har vid sidan 
av dörrposten nämligen funnit antingen vågräta 
eller lodräta pennstreck vilket kanske syboli-
serar någon form av information om dörrens 
säkerhetsbeskaffning. 
Därför, kontrollera om ni ev. har något penn-
streck vid sidan av dörrkarmen. Om så är fallet, 
försök sudda ut detta streck och var i fortsätt-
ningen försiktig att släppa dörrförsäljare över 
tröskeln.

2 PS-gruppen 
Den information i form av lappar som konti-
nuerligt sätts upp på föreningens anslagstavlor 
i portarna, är information från PS-gruppen i 
Farsta. PS-gruppen, Preventiv Samverkan - 
gruppen, är en förening, som i Farsta stadsdels-
nämd, i samarbete med polisen och BRÅ utför 
brottsförebyggande arbete. PS-gruppen anord-
nar informationsträffar med bl.a. polisen och 
berörda myndigheter, de patrullerar på gatorna 
nattetid i lånad bil m.m.

3 Att tänka på denna årstid
Levande ljus är trevligt, mysigt och vackert, 
men kan också vid oaktsamhet vara öerhört 
farligt. Ett fallet brinnande ljus i en tygsoffa or-
sakar på 5 minuter ett helt övertänt vardagsrum 
med ca 800 graders värme och rökutveckling. 
Därför är det oerhört viktigt att man testar sin 
brandvarnare genom att hålla inne testknap-
pen. Brandvarnaren ska då ljuda, om den inte 
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gör det kan man prova att byta batterier. Om 
den ändå inte fungerar, hör man av sig till 
någon i styrelsen som då tillhandahåller en ny 
brandvarnare. Vissa försäkringsbolag säljer sk. 
brandsäkerhetspaket till ett moderat pris om 
ca. 1000 kr. Dessa innehåller brandsläckare, 
brandfi lt m.m., Detta är en relativt billig och 
bra livförsäkring vid ev brand. 

4 Årsstämma och motioner
Datum för föreningens årsstämma är nu fas-
ställt. Stämman hålls traditionsenligt i Höka-
rängssalen i Söderledskyrkan den 25 mars kl 
18:00. Detta innebär också att sista datum för 
inlämnande av motitioner är den 5 mars kl. 
19:00. Boka in dessa datum i era kalendrar. 
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