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Nyhetsbrev November 2015 
 

Vi som bor i Hults By  
Besök oss på webben www.hultsby.se 

Kontakta styrelsen på info@hultsby.se 

 

Nu är det mörkertider =  inbrottstider 

Senaste veckan har Hult haft flera inbrott. Inbrott som skett 

både på ljusa dagen och mörka natten. Polisen går nu 

omkring och informerar om grannsamverkan. 

Var vaksam och hjälp varandra att se till era hus både dag 

och kväll. Ha gärna Larm med tuta. Ställ bilarna i garagen. Lås 

era förråd. 

Vid inbrott blir man idag oftast av med pengar och smycken. 

Ha dessa inlåsta, inte i strumplådan! 

Ser ni pågående inbrott ring 112. 

Har ni tips om misstänkta brottsliga handlingar ring 11414 

Polisen välkomnar alla till sitt informationsmöte hos polisen i 

Mölndal (torggatan 3)  den 24 November 18:30 -20:00. 

Anmäl er till Niklas.brehm@polisen.se 

 

Garageplats finnes till uthyrning 

Samfälligheten i Gjutegården har några extra garage. 

Nu finns möjlighet att hyra ett av dessa. Detta garage finns på 

Parkering C. Garaget hyrs bara ut till dig som idag har två bilar och 

redan ställer din ena bil i ert garage, samt att ni lovar att ställa bil nr 2 

i detta extra garage. Vill du hyra? 

Skriv namn, din adress och telefonnummer. Registreringsnummer på 

dina bilar. Lämnas till Mikael Bernsten Gjutegården 85, så lottar 

styrelsen vem som får hyra. (nästa möte 30 Nov ) 

Händer i vårt område 

Nya gatlyktor 

Vi har precis tecknat  

avtal för att byta ut all 

belysning i området.  

Start kommer ske 2016.  

 

Mörker = inbrott 

Använd larm, tänd lampor, 

ställ bil i garage, berätta för 

grannar att ni åker bort.. 

Fråga gärna okända som 

strosar omkring… Var 

vaksam!! 

Informationsflödet 

 

Styrelsen försöker skicka ut 

nyheter varje månad via 

epost. 

Detta kommer till alla som 

anmält sig för information. 

Pappersutskick kommer bara 

när styrelsen verkligen vill nå 

alla. 

Vill du vara mer informerad, 

Amäl dig. på hemsidan. 

//styrelsen //Mikael Bernsten. 
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