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Hemsidan 
Vi har en bra och aktuell hemsida med information kring bostadsrättsföreningen och området vi 
bor i. Titta gärna in och är det något som fattas eller annan information som behöver vara där, 
kontakta undertecknad. 
Adressen till hemsidan  www.sundveda.se  
 

Köksfläkten  
Tänk på att rengöra fläkt på vinden eller ovan spisen för brandrisken skull. En rekommendation är 
att detta görs 2 ggr per år. 
Se information på hemsidan  http://www.sundveda.se/varahus.html  
 

Hastigheten i området 
Vill vänligt påminna alla om hastigheten i området, vi har många barn (och vuxna) i området och 
det är inte alltid de ser efter trafiken innan de springer ut på gatan. 
 

Info från Grannsamverkan 
Nu i semestertiden är det många som åter bort, om vi alla hjälps åt och är ”nyfikna” på de vi inte 
känner igen och reagerar så kommer vårat område kanske bli mindre intressant för de besökare 
med fel avsikter. Ta gärna del av ”grannlappen” som ligger uppe på hemsidan. 
Se information på hemsidan  http://www.sundveda.se/grannsamverkan.html  
 
Närpolisen i Sigtuna vill även göra er uppmärksammade på nedan nämnda bilar.  
Om de ses i något område och vad de gör. Enligt ett inkommet tips så har tre utlandsregistrerade 
bilar synts inom Sigtuna kommun, bl.a. i Odensala och Steninge. 
En vit skåpbil, ryskregistrerad. 
En röd Toyota kombi, ryskregistrerad. 
Eventuellt en silver Golf, ryskregistrerad. 
 
I Odensala har man sett personer runt dessa fordon som gått runt och tittat in i hus. 
I Steninge har fordonen stått bl.a. utanför dagis och personer från fordonen har försökt ta kontakt 
med dagisbarn. 
Ev. tips eller andra iakttagelser kan alltid lämnas till polisen på nummer 11414 (nödsamtal är 112) 
 

Avfettning 
Vill påminna alla om förbudet att använda avfettning när bil, motorcykel, cykel, båt eller vad det 
nu kan vara som behöver avfettas. Avfettningen rinner ner i grundvattnet. 
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