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Hej grannar och medlemmar. Här kommer en rapport från styrelsens nuvarande arbete.
Vi har haft en del turbulens kring gårdarna med hot, inbrottsförsök och skadegörelse. På
Lagaplan (torget) har det också varit oroligt med bl.a. skottlossning runt årsskiftet. Vi i
styrelsen kommer att upprätta en Incidentlista där vi samlar händelser som rör våra
medlemmar för att få överblick över vad som händer och när. Detta för att kunna ha ett
underlag gentemot stadsdelen i arbetet att verka för tryggare boendeområden och för att
veta vad som drabbar oss medlemmar. Händer det dig någonting så maila in till
styrelsen: info@rusthallaren.com med Tid, plats, händelse, ditt namn och
kontaktuppgifter. Vi i styrelsen kommer inte att lämna ut uppgifter till någon annan utan
att kontakta den eventuellt drabbade först.
Vi kommer i ledet av detta även att sätta upp skyltar kring våra dörrar med uppmaning
till boende och besökare att se till att dörrar alltid går i lås. Det är viktigt att vi alla hjälps
åt med detta, det är allas vår förening! Stockholms stad är även kontaktade gällande
den matta belysningen utanför portarna på kortsidan mot torget som är stadens mark,
för att få bättre belysning just där.
Vi har en ny ledamot från Riksbyggen. Han heter Erik Hickman och kommer sitta med
på styrelsemöten. Denna plats har varit vakant sedan sommaren -17 då RB inte haft
tillräckligt med personal. Vår tekniska förvaltare Johan Barpetrus är numera ordinarie
vilket vi är glada över
Vi uppmanar även alla medlemmar att titta över sina brandvarnare så de fungerar
ordentligt. Se också till att trapphuset är fritt från eventuella saker. Viktigt för allas vår
säkerhet.
Efter att ni alla hjälpt till med att märka upp cyklar för att hitta deras rätta ägare så har
Bagarmossens cykelkök fått ta över det som ingen visade anspråk på. De skickar
många tack till vår förening för deras tillskott i verkstan. Vi har genom detta fått mera
utrymme för cyklar som används.
Snart är det också dags för stämma. Separat information kommer i varje medlems
postlåda. Det blir i februari så håll utkik.
Till sist en vänlig uppmaning. Se till att stänga grindar, portar och soprums dörrar!

Vänliga hälsningar från Styrelsen.

