
Skälby tredje samfällighetsförening 

Samfällsnytt nr 3   2010 
 

      
 
 
 

December är här och det har blivit dags 
för årets sista samfällsnytt. Julen närmar 
sig med stormsteg. Plötsligt kom snön igen 
och med den behovet att ploga. Det är bra 
att tänka på att det inte är lämpligt att 
parkera i gränderna med tanke på 
snöröjningen. Det försvårar även för 
utryckningsfordon och sopbilen om man 
står parkerad där. Använd i stället 
parkeringarna i grändmynningarna. Dock 
vill vi påminna om att dessa parkeringar 
(eller gränderna) inte tillhör samfälligheten 
utan är kommunens mark och på dessa 
gäller 24 timmars parkering. Det kan med 
andra ord tyvärr hända att man blir bötfälld 
om man står där en längre tid, även om det 
är ovanligt. 
 

Under året som gått har vi i styrelsen 
jobbat mycket med hur vi kan förbättra 
informationen till alla boende. Vi håller på 
att se över hemsidan för att uppdatera den 
och ett informationsbrev är på väg ut till 
er. Brevet innehåller i princip samma 
information som hemsidan och riktar sig 
då främst till er utan internet. 
 

I slutet av september blev äntligen 
lekplatsen mellan Vätö- och Rimbogränd 
klar. Det var MJ Contractor som fick 
uppdraget att färdigställa den. De var 
också vänliga nog att fylla på sand runt 
gungorna trots att vi inte bett om det. 
 

Vi har ordnat skyltar med texten 
”vinterunderhålles ej” som vi satt upp på 
lämpliga ställen runt vårt område. Detta av 

försäkringsmässiga skäl. Det är fortfarande 
inte ekonomiskt försvarbart att köpa in 
snöröjning till gångvägarna. 
 

Vi vill påminna om den kommande 
årsstämman i mars och be er skicka in 
eventuella motioner innan den sista 
februari. Det görs bäst via mejl till 
styrelsen. styrlesen@skalby3sam.se 
 

Andra synpunkter ni kan ha är ni också 
välkomna att lämna till styrelsen på samma 
adress som ovan. 
 

Snart kommer valberedningen ut och 
söker nya deltagare i styrelsen. Tag 
chansen och vara med att påverka i frågor 
som rör vårt boende. Det är inte en alltför 
krävande arbetsinsats. Vi träffas 4-6 ggr 
per år, ett par timmar åt gången. 
 

Slutligen vill vi som vanligt påminna er 
om att inte glömma släcka alla juleljusen 
samt se över era brandvarnare så här lagom 
till jul. 
 

Nu återstår bara för oss att önska er alla 
en riktigt  

 
 God Jul och Gott Nytt År! 

 
Styrelsen  

Skälby tredje samfällighetsförening  
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Det är otroligt glädjande att se att så mycket verkar ha blivit bättre. Nästan en halvering på 
våldsbrott och skadegörelsebrott. En julklapp till oss alla. Jag menar ljusblå siffror. 
 
Jag ser ett samband mellan ökande antal narkotikabrott och fler inbrott i garage och förråd. 
Trots att priserna på droger sjunkit behöver missbrukarna betalningsmedel. Ni blir bättre på 
att se över era bostäder. Era bilar blir bättre och bättre ur stöld- och inbrottssynpunkt men det 
krävs insatser för att minska tjuvens möjligheter gällande garage och förråd. 
 
Saker som förvaras i garaget kanske kan säkras bättre exempelvis att bilhjul i garaget 
sammanlänkas med kedja eller vajer. Stöldskyddsmärk dyra fälgar. Förvara ej bättringsfärger 
och annat synligt. Mopeder och cyklar eller annat stöldbegärligt i garaget skall vara låsta. 
Låsen till garagen skall ständigt ses över och kanske kan man ta turen förbi garage och 
parkering då man kvälls- eller nattetid rastar hunden. Jag har fina västar, gratis, för hunden 
och kan även beställa hem väst för den eller de som är ute och går. 
 
Viktigt för alla är att se över skyltarna i området. Trasiga, nedklottrade eller på annat sätt 
oläsliga skyltar skall bytas ut. Får jag bara veta hur många som behövs tar jag fram för 
avhämtning och ibland för utkörning.  
 
Som vanligt gäller  det att vara snäll då man är stor. Hjälp varandra då någon reser bort eller 
blir borta av någon annan  anledning. Jag pratar om snö, brevlådor, belysning etc. 
 
Vid iakttagelse av brottsligt beteende eller misstänkt brottsligt beteende. Lägg saker på minnet 
som kan användas exempelvis registreringsnummer eller detaljer som ni med säkerhet 
kommer ihåg. 
 
Vill även påminna om de fina vandrargrupper som finns i Upplands Väsby. De behöver fler 
vandrare. Även Grannstödsbilen och Polisens Volontärer behöver tillskott om du är 
intresserad.   
 
Avslutar med några viktiga telefonnummer: 
Akuta situationer  112 
Polisen           114 14 
Larmtjänsts  Tipstelefon 020-325 325 
Grannstödsbilen 0739-10 40 32 
 
Hoppas Ni får en God jul och en angenäm vinter.   

 
 
Albin 
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