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Kräftskivan  
Börja med att skriva in lördagen den 8 september, kl. 16:00 för årets kräftskiva. 
Anmälningsblankett (för beräkna inköp av bl.a. kräftor) kommer senare. 
Om du vill hjälpa till, kontakta Alice (070-2699571) i #19 

 

Målningen 
I början av augusti kommer målningen av suterränghusen ske. Samtliga hus är kontrollerade och 
snickarna har åtgärdat ev. skador, nästa steg blir tvätt följt av målning.   

 

Information från grannsamverkan  
Nu i semestertider är det många som åker 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 
Vi vid Sigtuna näpo har även fått förslag från Er angående tips på trafikutsatta platser i 
kommunen. Det kan exempelvis vara oro över mopeders höga hastighet i villaområden på 
gångvägar/cykelvägar. Ett område är gång-cykelvägen från Eddaskolan mot Rymdgatorna som 
fått se mycket polisbilar. Fortsätt med era tips! 

Jag vill även varna för ett "nytt" sätt att genomföra samt markera för inbrott i bostäder. Okända 
män hade setts sätta att upp små klistermärken föreställande en blå s.k. smilegubbe, dels på 
lägenhetsdörren samt dels på bostadsinnehavarens namnskylt i trapphuset.  
Även lägenhetsinnehavarens personbil hade fått ett smile-märke. 

                                                                                                                                  
Nämnda lägenhet hade därefter haft påhälsning där två kvinnor pekats ut som misstänkta 
gärningsmän, en i 40 –års åldern och en i 20-årsåldern. Båda med nordiskt utseende. Skulle Ni 
anträffa dessa märken – hör av Er – tack! 
 
Tips och frågor kan Ni ställa till Närpolisen i Sigtuna (Nymärsta Torg 6, 1tr, Märsta) via telefon 
010-563 18 47 eller via mailkontakt till pierre.blanc@polien.se eller martin.erlandsson@polisen.se 
Har du facebook finner du dem som ”Polisen Sigtuna”, du kan även alltid ringa 114 14 
Akuta fall och pågående brott (alltid) 112 
 
 

 

Vi i styrelsen önskar våra medlemmar
en riktigt trevlig sommar ! 

 

 

//Styrelsen 
Genom Johnny Dahlberg, #13 


