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Rekommendationer i dagens tider 

Vi vill följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vad gäller att inte 

umgås för nära med varandra och vi har många medlemmar som tillhör riskgruppen. 

För oss gäller det på expedition i tvättstuga såväl som utomhus vid bord och på bänkar. 

Vad gäller expeditionen: Följ angivna anvisningar. Vänta utanför och gå in en i taget när 

det blir Er tur. Följer Ni inte detta ser vi oss nödsakade att stänga till dess myndigheterna 

släpper på avståndsregeln. Detta är för allas vårt bästa. Håll rekommenderade avstånd! 

 

Källsortering av matavfall 

Nu är det c:a 70 hushåll som sorterar sitt matavfall och det fungerar alldeles utmärkt. 

Men, vi kan bli fler! 

Ett tips: Nu när det blir varmare så är det viktigt att fukthalten i påsen inte blir för hög. 

Kom ihåg att hushållspapper i botten och luft runt påsen är tricket för att den skall hålla. 

Påshållaren är därför bra att använda. Nya påsar finns på kommunkontoret, biblioteket 

samt hos ICA, Coop och Willys. 

 

Brandsyn i garagen 

I december 2019 gjordes en brandsyn i garagen och i helgen gjordes en efterkontroll. 

Tyvärr är det fortfarande några som använder garagen som förråd mm. 

De berörda är informerade och uppmanade att iordningställa garagen så att man följer de 

regler som gäller enligt hyresavtalet. Detta är viktigt, eftersom det är gemensamhets-

garage med flera bilar. 

 

Garageportar 

Kom ihåg: Glöm inte låsa garaget och se till att porten verkligen är låst. Det är inte bara 

Din bil som står där inne. 

 

Nytt bokningssystem för tvättstugan, nulägesinformation 

”Säkerhetsintegrering” har nu dragit ledningar och installerat utrustningen för 

bokningssystemet. 

Det är ännu inte satt i drift. Först skall styrelsen programmera och testköra, varför det 

troligen dröjer till efter sommaren innan vi startar och ersätter de gamla tavlorna. 

Dessförinnan skall alla få information och genomgång av användning och funktioner. 

Mer information kommer. 

 

Elavbrott 

Vi har sista veckan haft två elavbrott. Är det bara i Er lägenhet så kontrollera säkringar 

och jordfelsbrytare i lägenheten, anmäl ev. till HSB. Är det däremot strömlöst i hela 

omgivningen är det Vattenfalls ansvar. Information finns då på Vattenfalls hemsida: 

www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/ 

Vid strömavbrott är portarna på framsidan upplåsta. På baksidan är det dock låst. 
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