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Kontaktman Grannsamverkan: 
Lars Prabin 

 

 
Välkomna! 
Vi i villaföreningen vill passa på att hälsa alla nyinflyttade 
välkomna till Valdemarsro! Vi hoppas att ni ska trivas i vårt 
område. Kontakta någon i styrelsen om det är något ni 
undrar över. 
 
valdemarsro.se 
Glöm inte att besöka vår hemsida. För att komma åt 
lösenordsskyddade sidor behöver ni ange lösenordet: 
__________ . Vi kommer snart att testa en funktion på 

sidan där medlemmar kan sälja/skänka/byta saker inom 
området.  

 
SMS tjänst 
Som vi tidigare nämnt så driver föreningen och 
grannsamverkansgruppen en tjänst där medlemmar i 
villaföreningen kan få information via SMS. Tjänsten är 
tänkt att förmedla information och varningar relaterat 
grannsamverkan. På baksidan av villabladet kan ni se de 
meddelanden som har skickats ut sedan förra villabladet. 
Tjänsten kommer att fortsätta vara gratis för våra 
medlemmar. Just nu har vi 60 nummer som är med på 
listan. 
  
Anmäl dig till grannsamverkan@valdemarsro.se med 
mobilnummer samt uppgifter om var på området ni bor. 
 
  

 

Julträff på Storkängen  

 
 
Söndagen den 18 december klockan 15:00 kommer 

villaföreningen att bjuda på korv med bröd och glögg med 
pepparkakor på Storkängens lekplats. Barn i områden 
kommer att få en liten påse med något gott av vår egen 
tomte. 
 
För att få en uppfattning om hur många som kommer 
skulle vi uppskatta om ni kunde meddela oss via e-post 
till styrelsen@valdemarsro.se, SMS till ________ eller 
fyller ni i lappen på baksidan och lägger den i brevlådan 
hos Lars på Staffanstorpsvägen 12. 
 
Välkomna! 

 
Aktiviteter 
Vi uppmanar som alltid våra medlemmar att kommer med 
förslag på aktiviteter, och då främst aktiviteter för våra 
barn i området. Vi kommer snart via vår hemsida att lista 
några förslag som finns så att ni kan rösta fram nästa 
aktivitet. Några exempel är lådbilsrally och 
Valdemarsroloppet. Vi ser över möjligheten att spola en 
liten isrink någonstans på området t.ex. på Storkängen, 
men då måste vi få det kallt också.  
 
Skicka som vanligt ditt förslag till 
styrelsen@valdemarsro.se 
 
 
 
 
 
Styrelsen 
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20110814 

Inbrott i garage i natt på svanevägen, endast mat stulet 

 

20110930 

Då har det varit inbrott igen i området, denna gång på Backsvalevägen 9. En granne iakttog en skäggig 

man , ca 175 cm lång, iklädd jeans och jeansjacka och en mörk keps vid 11.30tiden. Har ni sett något 

hör av er till grannar på ovan adress, till polisen eller mig. 

 

20111027 

På staffanstorpsvägen 7 i buskarna har hittats 2 mindre väskor, 1 svart och 1 lila, båda med handtag 

och hjul. I buskarna låg oxå ett par nästan nya inlines. Någon som vet ngt om detta? 

 

20111103 

Inbrottsförsök på Staffanstorpsvägen 32 igår förmiddags, 09.30-tiden. Ej lyckats ta sig in. 

 

20111106 

Nyckelknippa upphittad vi storkängen (lekplatsen). 3 st nycklar och en polisbricka på en ring. Finns 

hos Lars Prabin. 

 

20111126 

Tyvärr har det varit inbrott igen i området. Denna gång på Staffanstorpsvägen 11. Bostaden var tom 

mellan kl.15-01.20.....Har någon sett något vid dessa tider eller sett något annat skumt i området? 

 

20111204 

Polisen var nyligen i området och letade efter en man som slängt en bil ifrån sid och stack. Tappade 

narkotika…om ngn såg blåljusen o undrade. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi kommer _____ vuxna/ungdomar till julträffen 

 

Vi har _____ barn med oss som vill ha något av tomten 

 

Lämna till Lars på Staffanstorpsvägen 12 


