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Skadedjur! 
Ovälkomna gäster i form av råttor är ett ökande problem.  

Vi ser dem i trädgården, vid komposten och på gatorna i radhusområdet. I värsta fall tar råttorna 

sig in i huset och saneringsföretagen har numera ständig högsäsong. 

Har råttorna letat sig in huset kan de vara mycket svåra att bli av med. Därför gäller det att mota 

dem i dörren. 

Det beror nästan alltid på slarv med sopor eller felaktig hantering av avloppsrör vid renoveringar 

eller komposten. Råttorna dras ofelbart till en kompost med matrester, om den inte är sluten.  

Brunråttan trivs överallt där människor håller till och främst i fuktiga miljöer som till exempel i våra husgrunder. De 

gräver och gnager ut stora gångar där de bygger större kammare. Där lägger råttorna sitt matförråd och där har de sina 

bon. Man brukar säga att det i en storstad finns ungefär lika många råttor som människor och de flesta ser vi inte utan 

de lever i högönsklig välmåga i avloppen eller på andra platser under jord där vi inte ser dem. Har skadedjuren väl 

kommit in kan en enda hona föda flera hundra ungar på ett år. Genom en rad olika åtgärder kan du minska risken att få 

råttor och möss att etablerar sig: 

¤ Renhållning är A och O. 

¤ Se till att mat inte ligger framme. 

¤ Håll sopbehållare stängda och rengör ofta.  

¤ Se till att kompostering av matavfall sker i täta behållare. 

¤ Kontrollera och vid behov förse ventilationsöppningarna ner till grunden med metallnät.  

¤ Täta rörgenomföringar. 

¤ Förse avloppsbrunnar med galler. 
Informationen hämtad ifrån www.anticimex.se. 

Felanmälan till kommun. 
För er information är dagvattenbrunnarna på Parkvägen som går igenom vårt område igensatta med grus. Detta är 

felanmält till kommun och de kommer åtgärda felet. 

Så undviker du inbrott i sommar 
Sommartider är inbrottstider. Men även om du 

är du bortrest på semestern i sommar finns det 

en hel del saker du kan göra för att minska 

risken för inbrott. 

Här är några av försäkringsbolagens bästa råd för att undvika inbrott  

 

 Lämna inte värdesaker synliga, det gäller även sladdar till elektronikprylar som t.ex. laddare till 

mobiltelefoner eller videokameror, det visar att det kan finnas elektronik i huset. 

 Har du moderna fönster? Det är ofta lätt för tjuvar att plocka loss glaset ur sin ram. Se över hur de är 

monterade, genom en enkel silikonsträng eller envägsskruv låses glasen fast i karmen. Sätt lås på dina 

fönster. 

 Har du larm ska det synas med skyltar utomhus. 

 Undvik att ha växtlighet eller annat som skymmer fönster och ytterdörrar. 

 Installera en timer så att ljus och radio tänds upp och ljuder när du är borta. 

 Tala inte om på telefonsvararen och på Facebook hur länge du blir borta. 

 Ta hjälp av dina grannar som klipper gräset, vattnar dina blommor, tänder och släcker lampor, flyttar på 

barnens cyklar, tömmer brevlådan och kanske hänger ut lite tvätt på tork. 
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Trädfällning i området 
Fråga har inkommit till Styrelsen hur man går tillväga gällande trädfällning i 

området. 

Träd på egen tomt: Fastighetsägaren bestämmer såklart själv om det ska 

fällas eller inte och bekostar också det själv.  

Träd på Samfällighetens mark: Samfälligheten bekostar och fäller träd som 

anses vara farliga eller t.ex förstör marken men inte på grund av estetisk 

karaktär. Om det finns träd på samfällighetens mark som någon vill fälla 

prata med berörda grannar i området och när ni är överens meddelar ni 

styrelsen, om styrelsen inte har några invändningar fäller ni trädet på egen 

bekostnad och ansvar. 

Träd på kommunens mark: Prata med kommunen. 

Höststädning 19/10 
Om ni har förslag på något som behöver köpas in eller utföras på städdagen kontakta ert kvartersombudet.  

Kv.1  Fredrik Mälberg      D20 

Kv.2  Stefan & Kristina Norin(Sammankallande) M43 

Kv.3  Magnus Torpman & Lise Klein     M5 

Kv.4  Jan Bergman & Anne Marie Frykfeldt     L39 

Kv.5  Georg Oskarsson       L65  

SRV välj en bra miljö. 
Information har skickats ut av SRV angående sortering av matavfall till alla i området, styrelsen har inte hört något 

mer om när i tiden och hur de planerar för vårat område. Styrelsen återkommer med mer information i frågan så snart 

vi vet mer. 

Parkera inte bilar inne i området!  
Bilar ska inte parkeras inne i området, använd garaget och parkeringsplatser. 

Det är för att utryckningsfordon, brevbäraren och grannar ska kunna komma 

fram. Det är endast tillåtet att köra in i området vid i och urlastning det gäller 

även hantverkare som är i området och jobbar. Det har dessutom inträffat 

olyckor mellan bil och cyklister i området, så vissa respekt för dessa regler.  

Pssst visste du att…  
samfälligheten har en gemensam gräsklippare i stora garaget så att vi tillsammans kan klippa gräset på 

Samfällighetens gräsytor. 

 
Anmäl er på hemsidan www.mysf.se för gratis prenumeration på Myrängens Samfällighetsförenings nyhetsbrev.  Längst ner till höger på hemsidan står det 

”+Följ” tryck på den och skriv in er e-mailadress så kommer det ett mail när hemsidan uppdaters.  

Frilansande journalister och medlemmar i området som har färdiga artiklar eller förslag på innehåll till hemsidan och Myrängsbladet kontakta mer än gärna 

ansvarig utgivare: Styrelsen eller redaktionen fredrik.gregeby@comhem.se 

  

 Trevlig sommar önskar styrelsen!  
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