Nya Österängs samfällighetsförening

”Tips om grannsamverkan för ökad trygghet i Nya Österäng”
Hej!
Vårt område har hittills varit förskonat från inbrott genom åren, även om det precis
som på andra platser, har förekommit vid enstaka tillfällen. Trots det tycker vi i
styrelsen att vi bör vara vaksamma och notera händelser som verkar avvikande, t ex
i fråga om personer som beter sig misstänksamt eller bilar som verkar vara ute på
spaningsuppdrag.
Ni som har tillgång till Internet och därmed till vår Hemsida, har säkert sett att
Grovstanäs har bildat en Facebook-grupp där även vi Nya Österängsbor kan ansluta
sig till. Då dock inte alla vill gå med i Facebook, så anser vi att Coyards lämpar sig
bättre. Dessutom kan du i Coyards skriva såväl till hela gruppen som bara till några
enstaka medlemmar som är anslutna till Coyards.
För detta ändamål finns det numera en app som går att ladda ner på smartphones
och plattor, där det går utmärkt att genast skriva ner sådant som kan vara av intresse
för oss grannar. Vill du, så kan du skriva ner att du t ex är bortrest två veckor, eller att
du kommer få besök av hantverkare.
Appen heter ”Coyards” och finns att ladda ner till såväl iOS- som Androidtelefoner.
Det går även att logga in på datorn via hemsidan ”coyards.se”.
För att kunna använda appen behöver man starta ett konto med e-postadress och
eget lösenord. Därefter ansöker man att vara medlem genom att söka upp gruppen
”Nya Österäng” och be om att få tillhöra gruppen. Vår administratör är vår
styrelsemedlem Christina Eklund Sundstedt (e-mail: c.esundstedt@gmail.com) och
det är till henne man ansöker om medlemskap inne i appen. Observera att ingen
utomstående har möjlighet att läsa den konversation som förs inom gruppen utan det
kan endast inbjudna medlemmar göra.
Och givetvis är appen gratis att ladda ner och att använda.
Se gärna reklamfilmerna på Coyards hemsida och gå med!
Styrelsen för Nya Österäng
Oktober 2018

