
Information 
Brfpolhem 
Vi i styrelsen vill tacka alla boende som lämnade in talongen om vad ni tycker om att föreningen 

provar på medlemskap i HSB norra stor- Stockholm fram till årsstämman. Många svar kom in och 

majoriteten av rösterna var positiv till förslaget. Styrelsen har därefter tagit ett beslut om att 

ansluta oss som medlemmar på prov och då får vi som förening känna oss för om detta kan bli 

ett långsiktigt medlemskap eller om vi väljer att avbryta medlemskapet.  

Nu när hösten är här och det blir mörkare om dagarna så ökar inbrotten som mest i villor och 

lägenheter. Här är tips och råd som är hämtat från polisen.se:  

Tips och råd:  

•Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är 

hemma.  

•Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.   

•Undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.    

•Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid ytter- och altandörrar.  

•Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att 

göra inbrott.  

•Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna 

fönster i ditt eller en grannes hus. 

Fler tips och råd finns på deras hemsida. Tjuvar klär sig gärna som hantverkare för att smälta in. 

Ser ni okända på området, hälsa gärna så kanske det på något sätt avskräcker dem för att göra 

inbrott för att de har blivit uppmärksammade. 

Vad händer just nu? 

 OVK- åtgärder, i de lägenheter som ventilationen inte blev godkända vid besiktningen. 

 Underhållsplanen håller på att utformas, därefter kommer styrelsen göra budget för år 

2015. 

Den 3 November är vi i styrelen på plats i styrelserummet (Nydalsvägen 2) om ni boende har 

några funderingar eller vill ha hjälp med något. För ett tag sen gick en förfrågan ut till er 

boende om förslag till logga. Vi har fått in tre förslag som ni gärna får tycka till om 

denna kväll. Välkomna! 

Styrelsen 


