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Påhälsning i området
Jag har fått lite information om ”påhälsningar” i vårat område, både på en ytterdörr samt en bil. Vi
och polisen vill uppmana igen att Ni håller "ögonen öppna".
Var uppmärksamma på okända bilar och personer som rör sig i Era områden.
Samordnare för grannsamverkan i området är Johnny, i #13 om du önskar mera information eller
bara vill prata om grannsamverkan.
Att tänka på vid julresan
- Under loven ökar inbrotten, var därför extra försiktig.
- Skriv inte på sociala medier att du ska resa bort.
- Ha en timer på lampa/lampor.
- Vidarekoppla ev. hemtelefon.
- Be någon ta hand om post så att din brevlåda inte blir full.
- Be någon skotta snö (när den väl kommer) eller göra lite fotspår vid huset.
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
Du kan även alltid ringa 114 14
Akuta fall och pågående brott (alltid) 112

Byt batteri i brandvarnaren!
December är den månad då det brinner det allra mest i våra hem. De flesta som omkommer i
bränder dör på grund av att de andats in den giftiga röken. Några få andetag kan räcka.
En fungerande brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död. Räddningstjänsten
uppmanar alla att sätta ett nytt batteri i sin brandvarnare eller om man inte har en skaffa sig en.
Byt batteri på första advent
Räddningstjänsten vill göra första advent till ”batteribytardagen”.
Det är lätt att glömma bort att byta batteri i brandvarnaren. Och kontrollerar du inte att
brandvarnaren fungerar regelbundet så kan det vara så att du lever i en falsk säkerhet.
Brandvarnartips:
- Rengör från utsidan med dammsugare en gång om året.
- Byt batteri en gång om året (på 1:a advent).
- Kontrollera att den fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
- Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd.
- Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen eller hålla ett nysläckt stearinljus under
brandvarnaren.

Vi i styrelsen önskar våra medlemmar
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR
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