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Den lämpliga has-
tigheten i vårt om-
råde är 30 km/tim

Gräsklippning, byggnadsarbeten 

eller likvärdiga aktiviteter som 

förorsakar störande ljud bör 

inte förekomma inom området 

måndag - torsdag efter klockan 

21.00 samt fredag - söndag efter 

kl. 18.00

å du, håll musiken på en vettig 

volym så blir alla glada

Glöm inte de ge-
mensamma trivsel-
reglerna:

Det förekommer att  man matar fi skmåsar och vildkatter i om-

rådet. Vi vill  bestämt avråda från detta eftersom det då skapas 

en avsevärd risk för sanitära olägenheter.

OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  
Klipp grenar och häckar som hänger över eller minskar trottoar-

utrymmet utanför din tomt.

Saxat från www.villagarna.se

Snart lämnar många sina hus och åker iväg på semester. Det bästa sät-

tet att förhindra inbrott är att hjälpas åt att se om varandras bostad. Med 

hjälp av engagerade grannar som får ditt hus att verka bebott kan många 

brott undvikas.

Åtta enkla och effektiva tips för att hålla tjuven borta:
1. Informera grannarna även när du är borta kortare perioder.

2. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och  

 bara när det är mörkt ute.

 3. Be en granne tömma postlådan på post och reklam.

 4. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den.

 5. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt   

 tom.

 6. Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er  

 tomt så att huset ser bebott ut.

 7. Förvara trädgårdsredskap inlåsta, så att de inte kan användas för  

 att krossa fönster eller bryta sig in i ditt eller grannars hus.

 8. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd, till exempel fönsterlås

Nu är det åter igen dags att stänga för semester!

Ny fi n häcksax fi nns att hyra, 
100:-/dag inkl. bensin.
Kontakta Zoran Cullibrick, 

Ponnygatan 23, tfn: 132931

Dags att klippa 
häcken! 

Glad sommar och kör försiktigt!

Kraftfullt besök på Barsebäcksverket den 5 juni

På förfrågan om intresse för fi ber 

för internet har det inkommit ett 

antal anmälningar. Vi arbetar vi-

dare på ämnet med att skaffa fram 

ytterligare information.
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Det var ett mycket intressant besök i en 
kulturbegivenhet som står i begrepp att 
rivas.


