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Tjuvar och banditer även i Gransätra! 
Lägenhetsinbrott är ett stort samhällsproblem. Det finns organiserade ligor som specialiserar sig på att 
bryta sig in och stjäla i framför allt villor och radhus. Vi vet att det är ett stort problem som 
förekommer i alla Stockholms stadsdelar inklusive Sätra. Däremot har vi i Gransätra varit ganska så 
förskonade. Tills nu. Tyvärr har nyligen en lägenhet hos oss drabbats av ett inbrott, där många 
värdefulla föremål stulits. 
 
Genom att vi är medlemmar i Skärholmens Fastighetsägare har vi fått möjlighet att bjuda in Anders 
Rydberg till en information om hur man kan öka skyddet i lägenheten. Anders är polis och har arbetat 
mycket med brottsförebyggande arbete. Han var bl.a. projektledare vid framtagningen av polismyndig-
hetens handbok ”Bo Tryggt 05”. Vi tror att speciellt boende i markplanet har ett särskilt intresse av att 
höra Anders. 
 
        Du är välkommen till informationsmötet måndagen den 27 april kl 18.30  

i föreningslokalen. 
 
 
 

Cykelinventering 
Du har väl inte glömt att märka din cykel med namn och portnr? Under vecka 18 kommer vi att 
påbörja rensningen av cykelhusen och frakta bort alla omärkta cyklar som finns där. Rensningen 
kommer att skapa bättre utrymme och ordning i cykelhusen. 
 
 

Seniorföreningen 
Seniorföreningen har i ett brev till styrelsen tackat för det bidrag som stämman gett seniorerna samt 
översänt sin årsberättelse, som vi med glädje återger här:  
 
Verksamhetsberättelse 2008 
Vi har haft fem möten under våren och fyra möten under hösten. Vid januarimötet omvaldes hela 
styrelsen. Som gäst under våren hade vi kyrkoherde Christer Kivi, som berättade om sitt liv som 
sjömanspräst, fängelsepräst och andra upplevelser under sitt händelserika liv. Ett besök på Hanserbio 
fick tyvärr inställas på grund av för få deltagare. Våren avslutades på kvällen den 17 maj med 
vårmiddag. Boulen startade så fort vädret tillät och fortsatte hela sommaren. 
 

Höstterminen startade den 18 september. Den 6 december var vi i Filadelfiakyrkan och såg och 
lyssnade på den ”Levande julgranen”. En upplevelse för oss alla. Den 18 december avslutades året 
med stort julbord, sång och lotteri. Styrelsen har under året haft nio planeringsmöten. 
 
Sätra den 20 december  
Ingegerd Samuelsson 


