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Nytt År! 

Eftersom detta är årets första Nyhetsristningar vill jag önska er alla ett riktigt 

Gott Nytt År  

Vi får hoppas att det blir bättre än det förra som vi alla vill glömma så fort som möjligt! 

Coronabedrägerier 

Polisen informerar: 

Bedrägerier och Covid-19 

Just nu utnyttjar bedragare att många vill vaccinera sig mot Covid-19. 

Bedragarna säger att de ringer från till exempel Folkhälsomyndigheten eller din region, och 

vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kan komma att kräva att du identifierar dig med 

bankdosa eller mobilt bank-id, detta ska du absolut inte göra.  

Lägg på luren direkt om du får denna typ av samtal. 

Det är vanligt att bedragare utger sig för att ringa från banken, ett företag eller en myndighet. 

En bedragare är skicklig i det sociala samspelet och har kanske även tagit reda på personlig 

information om dig för att verka trovärdig. Bakom bedrägerierna står ofta kriminella nätverk. 

Var därför alltid skeptisk när någon okänd ringer, för att inte råka illa ut. 

Taggar 

Vi har beställt taggarna från Åkersberga lås och de kommer 2021-02-09. 

När vi har fått dessa så kommer vi att lägga dem i postlådorna i plastpåsar. 

De som har beställt extra taggar kommer sedan att få en faktura från föreningen. 

/Anki o Kenneth 

Nya medlemmar 

Eva och Leif Pettersson flyttar in på Källvägen 7. Inflyttningsdag 2021-02-11. 

 

Halka på gångarna 

Snön kommer lite då och då och blir liggande på gångarna. Vi pratar med Pantemo som 

kommer och hjälper oss med plogning och sandning så snabbt han hinner. Om det är akut  

får vi rycka ut själva och sanda lite där det är som halast till dess att han kommer. Det finns 

sand och spade i sandlådorna som vi kan använda. 
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