Föreningsmeddelande 2/2014

Detta informationsblad
Detta informationsblad delas ut till alla fastigheter inom Bystämmans samfällighetsförening
samt publiceras på föreningens hemsida www.ellagard.se . Aktuell information kommer
fortlöpande att publiceras på hemsidan.

”Välkommen till Västra Ellagård”
Föreningens välkomstbroschyr, som tilldelas alla boende i området, följer med detta
informationsblad. Broschyren är uppdaterad fram till maj 2014, och innehåller bl a ett
sammandrag av föreningens trivselregler.
Var vänliga spara broschyren och lämna den till nästa fastighetsägare den dag Ni säljer Ert
hus!

Målning av P-rutor på parkeringsplatserna
Målning kommer att ske under två dagar med tjänlig väderlek under vecka 32 eller 33. Vi
kommer att ta två p-platser per målningsdag för att inte skapa ett parkeringskaos. De dagar
målning sker ska berörda parkeringsplatser vara tömda på bilar. Står en bil i vägen för
målning kan den komma att flyttas genom vår försorg men på bilägarens bekostnad.
Föreningen kommer att informera närmare, såväl i brevlådorna som på parkerade bilar, vilka
dagar som målning blir aktuell.

MärkDNA - ett sätt att förebygga inbrott
Inbrott i hem blir allt vanligare. MärkDNA – ett konstgjort DNA - kan användas för att
stöldmärka värdefulla ägodelar. Det har visat sig att stöldmärkt egendom är mycket mindre
attraktiv på makrnaden än andra saker. Som Ni alla sett har antalet bostadsinbrott ökat kraftigt
i Täby i år jämfört med tidigare.
Bolaget Eurosafe Security Solutions erbjuder oss MärkDNA-produkten SmartWater.
Företaget är rekommenderat av polisen och genomför f n ett pilotprojekt i Danderyd
tillsammans med polisen.
Eurosafe Security Solutions erbjuder ett specialpris för ett SmartWater-kit. Priset är 486
kr inkl moms och frakt förutsatt att det beställs via deras hemsida ( www.shop.eurosafe.se )
senast

den 30 juni. Efter den 30 juni är priset 635 kr inkl moms och frakt (ord pris är 735 kr inkl
moms och frakt). Du ska ange rabattkod Grannsamverkan.
Produkten består av:
10 ml SmartWater märkvätska
Registreringsformulär
1 stor dekal för dörr/brevlåda
2 metallskyltar för dörr/staket

Instruktioner
30 så runda objektdekaler
4 fönsterdekaler

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningstid som levereras tillsammans med
produkten.
Vätskan får en unik kod som registreras på beställaren. Den syns i UV-ljus och alla polisbilar
i Stockholm har nu UV-lampa. Företaget garanterar minst 5 års hållbarhet.
Ha en riktigt skön sommar.
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