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Vill du vara en i ”gänget”, och en del i ”larmlistan”, där
vi ger varandra information om konstigheter som händer här hos oss i vårt närområde? Ingen annan gör det!
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I höstas hölls ett grannsamverkanmöte med Länsförsäkringar för oss i bygden,
i motorcrossbanans lokaler strax utanför Äspinge.
Där kom en dam bland deltagarna med ett mycket bra förslag om hur vi
snabbt, enkelt, med en ringa arbetsinsats och kostnadsfritt skulle kunna informera varandra om när något konstigt händer i vår omgivning – så vi alla
kanske blir lite extra vaksamma. Förslaget innebar att informera om ”konstigheter” via en e-postlista.
Tyvärr – och helt otroligt avvisades detta omgående, pga. av att ”alla” inte
hade e-post? Någon övrig diskussion för deltagarna var det aldrig tal om. Vilket i praktiken betyder att alla vi övriga 70-80 % (statistik) som har e-post, inte
heller skulle kunna tillgodogöra oss av en sådan snabb information?
Detta sätt att snabbt få reda på ”aktiviteter” om buset är i våra trakter och
när något ”konstigt” händer är för bra för att bli avspisat på några få sekunder.
Därför har www.gammalstorp.se beslutat att på egen hand ansvara för att en
sådan lista kommer till stånd.
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Länsförsäkringar är vidtalade och stödjer initiativet fullt ut.
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Direkt på startsidan klickar du på den vita texten, i den röda vågräta remsan.
Då öppnas mailfunktionen i din dator och det är bara för dig att klicka på
skicka, så är saken klar.
Trots att vi inte gått ut i brevlådorna förrän nu, är vi redan 50 hushåll på
listan – vilket vi hoppas skall ökas markant nu när många fler får reda på detta
i vårt närområde. Intresset är stort och det är naturligt, eftersom det handlar om
egen ren självbevarelsedrift.
I övrigt är målsättningen att www.gammalstorp.se skall bli en tillgång för
oss alla i närområdet. Och DU är hjärtligt välkommen med idéer och tips.
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