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Nu går vi mot ett nytt år och nya utmaningar och det gäller framför allt Covid-19 som vi alla levt med 
under väldigt lång tid och där vi ser en väldigt stor ökning i vår region just nu. 
 
Många har förlorat nära och kära under denna tid och det är väldigt ledsamt men tillsammans är vi 
starka och tillsammans kan vi stötta varandra på olika sätt i denna kristid 
 
Stanna upp en stund när vi är ute och går, prata med varandra/säg hej, ställ frågan hur mår du? när vi 
möts ute i området, så lite men som ger så otroligt mycket för många. 
 
Eller grilla korv tillsammans ute i pergolan eller bara ta en liten gemensam promenad runt husknuten, 
ibland krävs det inte så mycket mer än bara medmänsklighet i svåra tider. 
 
På sista sidan i detta blad kommer lite tips vart vi kan vända oss när vi känner ett behov att prata med 
någon i svåra tider och mer information finns på: 
www.1177.se/liv och hälsa/psykisk hälsa/Att söka stöd och hjälp/Råd och stöd på mejl, chatt och 
telefon. 
 
 

• Tyvärr har vi återigen fått stänga tisdagsöppet på grund av den stora ökningen av coronan i vår 
region men behöver ni köksfilter, brandvarnare eller ny tvättkloss så kontakta fastighetsskötarna 
eller styrelsen. 

• Vi kommer inte att kunna genomföra det planerade medlemsmötet som var tänkt utan vi får ta 
nya tag när coronan släppt greppet om oss 

 

• Garageöppnare som finns på byggbeslag att köpa eller bytas ut har fått leveransproblem 
Innan ni åker ut till byggbeslag så ring och kolla om dom fått hem fler 
Byggbeslag: 010-1636440 

 

• Om du tänder ljus i höstmörkret, kom ihåg att aldrig lämna en levande låga obevakad!  
Kom ihåg att kontrollera er brandvarnare så att den fungerar, den räddar liv. 

 

• Inför julen så brukar våra vaktmästare alltid lägga fram säckar för pappersskräp i trapphusen och 

säckarna kan vi kasta i miljöhusen under befintliga öppettider. 

Ska endast innehålla papper/kartong och EJ matrester, får EJ ställas utanför miljöhuset eller i 

trapphuset och det gäller alla sopor, vi har sett att vissa ställer utanför miljöhuset när det är 

stängt eller i källare/trapphus, det är förbjudet och klassas som nedskräpning. 

Det är allas ansvar att hålla snyggt i vår förening och rätta sig efter dom regler som vi har. 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Inför kommande nyår     

Drygt 100 personer skadas varje år så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvården, en 
absolut majoritet av olyckorna sker under nyårshelgen. 

De allra flesta olyckor orsakas av felaktig hantering – och det är nästan lika vanligt att åskådare skadas 
som att den som avfyrar drabbas. 

• Skjut inte raketer på olämpliga platser eller tider som mellan husen i vårt bostadsområde 

• Var alltid nykter. Alkoholen trubbar av omdömet. 

• Tänk på åldersgränsen. Du måste vara 18.  

• Det är inte tillåtet att låta ett barn tända fyrverkeripjäsen, även om du är med.  

• Visa hänsyn! Både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier. 

• Från mitten av 2019 krävs tillstånd för privatpersoner, vilket innefattar utbildning.  

Detta krävs för att få tillstånd att skjuta raketer med pinne 

 
 
Mata fåglar med frön är ju väldigt bra men köp skalfria solroskärnor så slipper vi skräp på backen och 

skadedjur och dessutom ser vi till att skalet blir biobränsle 

 
 

 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/fyrverkerier/olyckor-och-fyrverkerier/


                                                                                                     

                                                                                              
 

 

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har satt ihop en särskild stödlista med anledning av utbrottet av 
covid-19. Där kan du hitta information, råd och stöd för att må bättre och förbygga psykisk ohälsa. 
Listan är uppdelad på olika åldersgrupper och länkar vidare till information och stöd utifrån olika 
behov. 

Läs mer och se hela sammanställningen på uppdragpsykiskhalsa.se. 

Jourhavande medmänniska 

Ibland behöver du prata om dina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar. För dig som 
söker medmänskligt stöd på natten. Du kan även chatta med jourhavande medmänniska. 

Telefon: 08-702 16 80 
Mer information på jourhavande-medmanniska.se.  

Jourhavande präst 

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Ring 112 och be att få 
tala med jourhavande präst. 

Det går också att mejla eller chatta. Mer information finns på svenska kyrkan.se/jourhavandeprast. 

Kyrkans SOS 

Du kan kontakta Svenska kyrkans på deras jourtelefon eller mejlbrevlåda. Du bestämmer själv vad du 
vill prata om, och är välkommen oavsett trosuppfattning och sexuell läggning. De som svarar i SOS-
telefonen är vanliga medmänniskor som har tystnadsplikt och är utbildade att ge känslomässigt stöd i 
svåra situationer.   

Telefon: 0771- 800 650 
Du kan också skriva till SOS-brevlådan. Då får du svar inom 72 timmar. Inloggning samt information 
om öppettider med mera hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkans-sos 

 

 

 

 

 

https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/uppdrag-psykisk-halsa/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/uppdrag-psykisk-halsa/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/jourhavande-medmanniska---startsida/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/jourhavande-medmanniska---startsida/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/svenska-kyrkan/svenska-kyrkan---jourhavande-prast/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/svenska-kyrkan/svenska-kyrkan---jourhavande-prast/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/svenska-kyrkan/svenska-kyrkans-jourtjanst/
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos


                                                                                                     

                                                                                              
 

 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                    
  
                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Telefonnummer vid felanmälningar eller andra frågor HSB Södra Norrland - 010 303 23 00  
Ringer man till felanmälan efter kontorstid så kopplas man till SOS Alarm, då SOS hanterar HSB:s 
joursamtal. Operatör på SOS kommer att ta emot ditt samtal och föra ärendet vidare.  
 
TV/Com Hem: 90 222  

Telenor: 020 - 222 222  

Midroc Hiss: 010-470 75 00(efter kontorstid 0200–333 330 

Nomor: 0771–122 300 

Motorvärmare/Our Energy 060 -743 93 00  
 
Byggbeslag: 010-163 64 40 

 
Har kommit till vår kännedom att många ringer fel telefonnummer vid start av motorvärmarstolpen, 
här kommer numret för direktstyrning: 072–539 99 03  


