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Hej Grannar
2016-04-29

Här kommer April månads nyhetsbrev.
Nedan kan du läsa nyhetsbrevet från Grannar mot brott och lite trädgårdstips från
”Villaägarna”, men innan det…
Många av oss har nu fått tillfälle att boka tid för installation av fiberkabeln in i huset. Själva
får vi vår installation genomförd i mitten på nästa vecka. För några av oss innebär detta att vi
kanske kommer att byta internetleverantörer och i samband med det kanske våra gamla
epostadresser kommer att sluta fungera och behöver bytas ut mot nya. Det kan ju då vara
bra om ni meddelar undertecknad den nya epost adressen så jag kan uppdatera våra
kontaktlistor. En som redan nu har varit förutseende är familjen Hans & Anja Norstedt på
Viltstigen 6. Deras nya epostadress blir, norstedthans@gmail.com (deras teliaadress
kommer att sluta fungera den 3maj). Själva kommer vi också att byta ut våra teliaadresser,
men de adresserna är inte kommunicerade till er. Så ingen förändring där. Som sagt tänk på
att meddela ev nya epostadresser när ni har genomfört installationen av fiberanslutningen.
Ni glömmer väl inte att det är valborgsfirande som vanligt på Rönneberga backar imorgon
lördag, med start runt klockan 20.
Byalaget arrangerar också ”Bakluckeloppis” den 15 maj på torget i Asmundtorp.
Föranmälan sker genom epost till byalaget@asmundtorpsbyalag.se
Vi önskar er alla en riktigt härlig valborgshelg
Hasse & Carina

Hasse Schönbeck
Jaktstigen 11.
tfn 070-548 73 36
Epost: jaktstigen11@gmail.com
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Grannar mot brott
Månadsbrev – april 2016
#snackaomhat
Varje dag över hela landet pågår kränkningar mellan barn och ungdomar via nätet.
Det vill Landskrona stad och polisen göra något åt genom att uppmärksamma
vårdnadshavare på hur deras barns digitala vardag ser ut.
Med initiativet #snackaomhat har vi skapat en tjänst där vårdnadshavaren kan
anmäla sig för att ta emot näthat under en vecka. På så vis får de en verklig inblick i
hur snacket går mellan barn och ungdomar och de kan inte längre blunda för det.
Smsen i tjänsten är baserade på autentiskt näthat elever emellan.
Gå in på hemsidan #snackaomhat och anmäl dig till sms-tjänsten. Här hittar du även
tips och råd och en kort film om näthat.

Skydda dig mot vägpirater
Var vaksam om du stannar vid vägrenen. På våren ökar antalet kriminella personer
som lurar till sig kontanter eller bensin med hjälp av falskt guld utmed bilvägarna. De
ger sken av att behöva hjälp, men polisens råd är att inte stanna om du är osäker.
Brotten begås ofta i anslutning till de större trafiklederna genom att någon försöker
påkalla uppmärksamhet genom att till exempel visa att de har problem med bilen. De
som stannar har erbjudits guldsmycken i utbyte mot kontanter, men guldet har
senare visat sig vara falskt.
Självklart finns det personer som behöver hjälp, men det är bättre att ta det säkra
före det osäkra och påkalla polisens uppmärksamhet genom att ringa 112 om du
misstänker att personerna är ute efter att begå brott.
Med vänliga hälsningar
Annika Wågsäter
Landskrona stad

Anders Enqvist
Polisen Landskrona

Annica Hägg
Länsförsäkringar
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Tips från Villaägarna

Amorteringskravet
- så fungerar det
Den 1 juni räknar Finansinspektionen med att ett amorteringskrav på bolån införs. Det här
gäller om du vill renovera, köpa nytt eller byta bank.
Så påverkas du av amorteringskravet
Debatt i SVT om de nya reglerna

Så öppnar du trädgården i vår
2016-04-22

Våren har börjat visa sig och temperaturen stiger. Öppna trädgården enligt våra tips, så ger du den
bästa förutsättningar för att frodas under en lång period. Med hjälp av våra rabatter och rådgivare
blir det både billigare och enklare!










Så sommarblommor och grönsaker som behöver förkultiveras inomhus innan de planteras ut.
Beskär träd och buskar innan knopparna börjar visa grön färg.
Klipp ner, dela och flytta perenner.
Ta fram övervintrade växter.
Kruka om och klipp krukväxter.
Vid torrt väder vattna vintergröna växter.
Räfsa bort pinnar med mera på gräsmattan.
Njut av de första vårblommorna!
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