
Stationens väntkur. Rutor sönderslagna, bän-
karna fulla med snaskiga inristningar. Biljett-
automaten ett flertal gånger vandaliserad.  
Ölburkar och fimpar på kurens golv och på 
marken. Inbrott i skolan. Händelser som pågått 
otaliga gånger.
Så till det allra senaste. Terrorattackerna mot en villa 
på Åkergatan, beskrivna i Helsingborgs Dagblad den 
10 november 2014. 

En av rubrikerna lyder ”Okänd gärningsman”.  
Troligtvis är det fler än en person som står bakom de 
allt mer omfattande vandaldåden i Gantofta. Polisen 
har förstås kopplats in på det senaste fallet, men, 
tyvärr har den, eller de, som är skyldiga inte hittats. 
Alltså fritt fram för fortsatt vandalisering.

Det är därför nu vi måste sätta stopp för illdåden
Endast med gemensamma krafter kan vi stävja 
händelserna. Med ökad uppmärksamhet och det som 
kanske är den bästa lösningen - nattvandring.

Gantofta byalag uppmanar därför ortens invånare  
att komma till mötet på Gantofta skola. Förutom  
diskussion med polisen tar vi upp hur vi kan arrang-
era gemensamma nattvandringar. Detta i två grup-
per per gång med 2-3 personer i varje grupp. För att 
nå så stor effekt som möjligt, ska nattvandringarna 
ske, inte bara över helgerna, utan även på vardagar  
någon kväll i veckan. 

Känner du redan nu för att vilja deltaga i nattvand-
ringar, fyll då i nedanstående talong som du lägger  
i byalagets brevlåda i entrén hos Möllans Livs. 

Kontaktpersoner är Stefan, som säkrast träffas  
måndagar kl 18-19 på tel 0763-13 34 87 samt Ulf,  
som du ringer måndagar kl 19-21 på tel 0735- 
07 63 75. Du kan också mejla några rader till  
info@gantofta.nu med namn, telefonnummer, epost-
adress och skriver hur många som kan deltaga. Helst 
också vilka dagar du kan ställa upp. Ditt svar önskar vi 
så snart som möjligt, helst senast de första veckorna i 
december.
Med nämnda aktioner räknar vi med att bus-
fasonerna ska minska betydligt. Något som  
minskar risken för att just ditt hus och din  
egendom råkar ut för skadegörelse.

EPOST info@gantofta.nu HEMSIDA www.gantofta.nu

Ja, jag/vi önskar deltaga i kommande nattvandringar i Gantofta. Antal personer______
       1 gång/vecka        fler ggr/vecka. Emotser vidare besked från byalaget per epost eller telefon.

Namn________________________________________   Adress______________________________________

Telefon, hem___________________________________  Epost_______________________________________

Mobiltelefon___________________________________

Lägg talongen i byalagets brevlåda som finns i entrén till Möllans Livs, tack!

Helsingborgs Dagblad 10 november 2014

Nu måste vi alla hjälpas åt för 
att få stopp på buset i Gantofta. 
Välkommen till ett informationsmöte i skolans matsal  
i samarbete med polisen tisdag 9 december kl 18.30. 


