
 

 

Årsmötesprotokoll 
Tillsammans med detta meddelande utdelas protokollet från föreningsstämman som hölls den  
9 maj. 

Styrelsen 
Efter årsstämman har styrelsen följande sammansättning: 

Ordförande:  Sukriya Basdas  
Vice ordförande, kassör:  Zahide Güven 
Sekreterare:  Vera Söderström Gonzalez  
Suppleanter:  Tomas Pousette och Anders Bagge 

Bekämpning av råttor och möss 
Råttor och möss kan orsaka smittspridning. De orsakar också gnagskador på elektriska ledningar  
och isolering från rör. I värsta fall kan de även vålla bränder genom några gnag på elledningar. 
Råttor är framför allt ett storstadsproblem. Den goda förekomsten av sopor och annan mat gör 
att de kan föröka sig i stort antal. De tar sig lätt fram i rör och avloppssystem under marken. 
Möss söker gärna skydd och värme inomhus vintertid, där de sedan äter det de kommer åt. 

Förebygg genom att … 
… ta hand om dina sopor. 
… hålla rent utrymmen som kan dra till sig skadedjur.  
… tänka på att möss och råttor äter allt möjligt, även fågelmat som hamnar på marken. 
… ta hand om fallfrukt i trädgården. De kan annars ätas av både möss och råttor. 

Om du fått problem 
Om du har fått problem med möss eller råttor inomhus kan mus- eller råttfälla hjälpa. Du behöver 
placera ut flera fällor där du tror att djuren håller till. Utomhus kan ett saneringsföretag hjälpa till. 
Stockholms stad bekämpar bara förekomst av råttor och möss på stadens parkmark, inte på  
privat fastighetsmark. Mer information från Stockholm Stad angående skadedjur hittar du på:  
www.boende.stockholm/storningar-i-din-bostad/skadedjur-ohyra 

Grannsamverkan 
Under sommarperioden är det många fastighetsägare som är bortresta. Be gärna någon granne  
att ha uppsikt över din fastighet under tiden du inte är hemma. Det är viktigt att vi hjälps åt att 
hålla uppsikt i området. Om du ser något som avviker från det normala, försök notera så mycket 
som möjligt och dra dig inte för att kontakta polisen.  

Vid tips till polisen, ring 114 14. Vid pågående brott, ring 112. 

Om du är intresserad av att få polisens informationsmail om grannsamverkan, maila till Torbjörn  
Kihlberg som är Transätra samfällighetsförenings kontaktperson avseende grannsamverkan.  
Torbjörns mailadress är: tk.kihlberg@gmail.com. Skriv också ditt namn och din adress i mailet. 

Det finns även en Facebookgrupp som heter Transätra Bostadsområde. Den är till för oss som  
bor i området Transätra, för att dela information, få mer kontakt och hjälpa varandra.  
Förhoppningen med gruppen är att grannar ska lära känna varandra bättre och därmed skapa 
mer trygghet och gemenskap.  

En riktigt skön sommar  
önskar Styrelsen 
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